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 ي والسياسات واآلليات الراهنة واملطلوبة ملواجهتهاخللل السكان
 حالة اململكة العربية السعودية 

 :مقدمة .1

تحاول هذه الورقة دراسة وتحليل الخلل السكاني والسياسات واآلليات الراهنة والمطلوبة 

عبر االعتماد على ما توفر من دراسات محلية ، وذلك لمواجهته في المملكة العربية السعودية

مية ودولية ذات صلة، وما تيسير اإلطالع عليه من البيانات والمعلومات المتعلقة وإقلي

فقد تم في هذه الورقة القيام برصد وضع الظاهرة على مستوى  ،بعادهأوبمحاور الموضوع 

دول مجلس التعاون الست اعتماداً على جملة من المؤشرات التي تواترت الجهود العلمية في 

ها واستخدامها لتشخيص مظاهر وأوجه الخلل السكاني في دول هذا المجال على أهميت

المنطقة، وذلك بهدف تحديد خصوصية المملكة العربية السعودية في مسألة الخلل السكاني 

وقد أسفرت هذه المقاربة عن أن الخلل السكاني . بالمقارنة مع بقية شقيقاتها من دول المجلس

يكاد ينحصر في االختالل في  -لحال في سلطنة عمانكما هو ا -في المملكة العربية السعودية

معدالت البطالة في أوساط اليد العاملة الوطنية خاصة لدى  ارتفاعسوق العمل ممثالً في 

اإلناث حيث بدا القطاع الخاص متقاعساً عن استيعاب القوى العاملة الوطنية ضمن 

المملكة أقل معاناة أن ظهرت أ أما بقية مؤشرات الخلل السكاني، فقد. المنخرطين للعمل فيه

على وتحليل ظاهرة البطالة  علىوفي ضوء ذلك، تركز الجهد . مقارنة بشقيقاتها الخليجية

، ومن ثم على تقييم تلك البرامج لهامناقشة البرامج بمختلف أنواعها التي ظهرت للتصدي 

رات والرؤى والسياسات التي ظهرت في هذا السياق، لتنتهي الورقة إلى جملة من التصو

 .المؤمل مساهمتها في مواجهة مشكلة الخلل السكاني الناجم عن االختالل في سوق العمل

 :وفيما يلي نتناول عناصر الموضوع بالمناقشة والتحليل

 

 :مفهوم ومؤشرات الخلل السكاني .2

التركيب غير المتوازن بين األحجام السكانية المواطنة، "يعرف مفهوم الخلل السكاني بأنه 

وتشير عدد من الدراسات الديموغرافية (. م3991الشافعي، " )حجام السكان غير المواطنةوأ

عدد من المالمح والصور للخلل السكاني والناجمة عن الخلل األساسي الخاص بتفوق  إلى

 إلىنسبة الرجال )حجم الوافدين على المواطنين بما في ذلك المعدل النوعي للسكان  

، وقوة العمل (حجم الفئات الشابة غير المواطنة)توزيع العمري، ، وال( sex ratioاإلناث

 (.  م2132، الخريف، 3991الشافعي، )، ومعدالت البطالة (نسبة المواطنين إلى قوة العمل)

 من خاص باهتمام قد حظيت مجلس التعاون مسألة الخلل السكاني في دولومن المعلوم أن 

دت هذه الدراسات عدداً من المؤشرات التي تبرز وحد. الباحثين في هذه الدول لدن عدد من



وباختصار يمكن تحديد تلك (. 2132الخريف، : أنظر)الخلل السكاني في تلك الدول 

 : المؤشرات في اآلتي

؛ حيث يظهر الخلل في (مواطنينغير /مواطنون)سب الجنسية توزيع السكان ح (3)

 . ناستحواذ غير المواطنين على نسبة جوهرية من إجمالي السكا

الهرم  انبعاج؛ حيث يظهر الخلل في (Age Structure)التركيب العمري  (2)

 .الفئات العمرية األخرى صالح بعض الفئات العمرية على حسبلسكاني لا

؛ حيث يبدو الخلل السكاني في الزيادة الكبيرة (Sex Ratio)التركيب النوعي  (1)

لكون  انعكاساً ، افدةللسكان الذكور على حساب السكان اإلناث، نتيجة للعمالة الو

ظاهرة الهجرة عموماً والهجرة الخارجية على وجه الخصوص غالباً ما تكون 

 . لصالح الذكور انتقائية

؛ إذ يبدو الخلل (غير مواطنين/مواطنون)توزيع قوة العمل حسب الجنسية  (4)

ة كبيرة من قوة العمل تفوق نسبة السكاني في استحواذ غير المواطنين على نسب

 .  من إجمالي السكان المواطنين

اطنين، ويبدو ذلك ارتفاع معدالت البطالة لدى المواطنين مقارنة بغير المو (5)

نسبة البطالة بين الشرائح الشبابية من المواطنين  ارتفاعبشكل واضح في 

اذكوراً وإناثً 
3
. 

وفيما يلي نستعرض بشكل موجز وضع الخلل السكاني في المملكة العربية السعودية 

   .لمؤشرات وبالمقارنة مع سائر دول مجلس التعاون الخليجيحسب تلك ا

 :التفاوت في توزيع السكان حسب الجنسية -األولالمؤشر  1.2

تناولت العديد من الدراسات الخلل السكاني كما يبدو في توزيع سكان دول مجلس التعاون 

التي أوضحت  (م2111)الديجاني ومن أوائل تلك الدراسات دراسة  .الخليجي حسب الجنسية

الخلل الذي وصل إليه التركيب الديموغرافي للسكان في دول مجلس التعاون الست من  مدى

تبين منها أن الجاليات الوافدة في  ؛ حيث(م3994) خالل إحصائية لعدد السكان واألجانب لعام

 ألف نسمة،(561)ألف نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ ( 381)نحو بلغت  مملكة البحرين

ألف نسمة من ( 541)الجاليات الوافدة نحو  بلغت، وفي دولة قطر %(12)بنسبة تصل 

، وفي دولة اإلمارات العربية %(88)ألف نسمة بنسبة تصل ( 691)إجمالي عدد السكان 
                                                           

3
وفقاً لتلك المؤشرات الخمسة، على الرغم من وجود جوانب أخرى للخلل   المملكة العربية السعوديةاقتصرت الورقة على مناقشة الخلل السكاني في  

وقد تم تجنب الحديث . والسياسات المرتبطة به ةلمختلفالسكاني في المملكة خاصة ما يتعلق بالخلل في التوزيع الجغرافي للسكان على مناطق المملكة ا

 .كون المنتدى يركز على مناقشة الخلل السكاني الناتج عن العمالة الوافدة: عن ذلك



ألف نسمة من إجمالي عدد السكان سبعمائة وخمسون مليون و ( 3851111)بلغت  المتحدة

، وفي دولة %(86)ثمائة وعشرة آالف نسمة، بنسبة تصل مليون وثال( 21131)البالغ نحو 

مليون وأربعمائة ( 3485111)الكـويت شكل حجم الجاليات الوافدة أكثر من الثلثين نحو 

مليونين ومائتين ( 2281111)وخمس وسبعين ألفا مـن إجمالي عدد السكان البالغ نحو 

ن، فقد تبين أن حجم الجاليات ، أما سلطنة عما%(65)وثالث وسبعين ألف نسمة بنسبة تصل 

ألفا من إجمالي عدد السكان في السلطنة البالغ ( 541)قد بلغ نحو بالسلطنة الوافدة 

، وهي بهذا تمثل أقل %(26)وعشرين ألف نسمة بنسبة تصل   نحو مليونين( 2121111)

.دول مجلس التعاون في هذا الجانب
2 
 

ت أن زيادة نسبة الوافدين على المواطنين ، فقد أوضح(86، 1:م2114)الكواري  دراسة أما 

خاصة القرن الماضي   ستينات في دول مجلس التعاون الخليجي سمة أخذت في البروز منذ

الوقت الذي تزيد فيه نسبة كما أوضحت أنه في في الكويت وقطر ثم اإلمارات في السبعينات، 

، %(81)إلى أكثر من ( 2111 – 3998)الوافدين في كل من اإلمارات وقطر في الفترة من 

 نحو نسبة الوافدين فيها فقد ظلت ؛خلالً في تركيبتها السكانيةدول المجلس أقل  ظلتفإن ُعمان 

 (. م2111)و (م3998)بين عامي %( 2811)

الزيادة نسبة ، حيث ربطت (4:م2118)دراسة اتحاد الغرف الخليجية كما تناولت البعد نفسه 

، (2114-2111)خالل الفترة %( 811)الخليجي البالغة في حجم سكان دول مجلس التعاون 

إلى الزيادة غير الطبيعية في حجم السكان العائد الى ( 2116-2115)خالل الفترة %( 8)و

في مملكة %( 18)جلب األيدي العاملة األجنبية لدول المجلس، والتي بلغت نسبتهم نحو 

 .لكويتفي دولة ا%( 6118)في سلطنة عمان و %( 2514)البحرين و

تشير إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي بأن نسبة السكان األجانب في دولة و 

من مجموع السكان %( 81)وفي دولة قطر %( 8315)اإلمارات العربية المتحدة تشكل 

أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان األجانب (.  م2116)خالل عام 

 (.م2118)في نهاية %( 4914)تقريبـًا وبنسبة  يشكلون نصف السكان

تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة  ظاهرة( 1-2:م2118)هنداوي تناولت دراسة  كما

فحسب دارسة هنداوي فقد . م2116اإلحصاءات الرسمية لعام تظهرهما وفقاً لللوافدين 

من حيث تقلص حجم  الخليجي دولة اإلمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون تتصدر

 الذين يشكلون لصالح السكان الوافدين%(  21)  الذين لم يشكلوا إال سكانها المواطنين
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وال يختلف األمر كثيًرا في دولة قطر،  .لصالح السكان الوافدين%( 61)، أي بفارق %(81)

، وتزداد نسبة قطر فقط من حجم سكان دولة%( 2316)حيث يمثل السكان المواطنون نحو 

 في الكويت مقارنة بدولتي قطر واإلمارات، حيث بلغت نسبة المواطنين بالكويت واطنينالم

الخاصة  أن البعض يرى أن هذه النسب وتذهب الدراسة إلى أبعد من ذلك مشيرة، %( 1119)

نسبة السكان المواطنين  موضحين أنأقل من الواقع،  بالمواطنين في الدول الثالث المذكورة

يمثلون نصف عدد أفراد وهم بذلك  )فقط %( 31)على  بية المتحدة ال تزيدالعر في اإلمارات

وفي %( 36) ال تزيد نسبة المواطنين عن ، وفي قطر(في اإلمارات لوحدها الجالية الهندية

كما أكدت ذلك بالنسبة لدولة الكويت . السكان في هذه الدولمن جملة %( 11) عن الكويت

وفقًا ، حيث تشير االتجار في اإلقامات في دولة الكويت عن مشكلة( م2118)دراسة الرامزي 

(  111991618)  بلغ عدد سكان دولة الكويتأن ، (م2118) المنشور عامسكاني التعداد لل

يشكلون  بالكويت أي أن الوافدين ،%(69)، غير كويتي بنسبة (211451119)نسمة ، منهم 

.ثلثي سكان دولة الكويتأكثر من 
1

اإلمارات، )ي أن سكان الدول الثالث ؛ األمر الذي يعن

 .قد أصبحوا أقلية في بلدانهم(  قطر، والكويت

 عدد من مصادر البياناتعلى  اعتمدتالتي ( 32:م2119)الخريف وال تختلف دراسة 

زيادة نسبة السكان الوافدين في دول  إليه الدراسات السابقة في ظاهرة انتهتعن ما  السكاني

هناك ثالث دول تمثل العمالة الوافدة فيها األغلبية من سكانها، ى أن ، مؤكدة علمجلس التعاون

في اإلمارات العربية المتحدة وقطر، وقرابة  ، كمابل تصل إلى أكثر من ثالثة أرباع السكان

مثيرة في كل من سلطنة  نسب   إلىوبالمقابل فإن تلك النسب ال تصل . الكويتالثلثين في دولة 

في بعض دول المجلس وخاصة ا يرى الرشود أن الخلل السكاني لذ. عمان ودولة البحرين

، بل في غاية الخطورة؛ النخفاض نسبة المواطنين إلى ما دون مقلق  قطر واإلمارات العربية 

(21.)% 

تبين من الدراسات أن نسبة الوافدين مقارنة  أما بخصوص المملكة العربية السعودية، فقد

فقد أوضح . ع بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجيبالمواطنين أقل مما هو عليه الوض

 السكانأن  -(م3994)من خالل إحصائية لعدد السكان واألجانب لعام-( م2111)الديجاني 

حوالي ربع عدد السكان في المملكة العربية السعودية، أي ما مقداره  يمثلون الوافدين

تحاد الغرف الخليجية كما توصلت دراسة ا ،%(28)مليون، بنسبة تصل( 41611)

، إلى النتيجة ذاتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ إذ أوضحت أن نسبة (4:م2118)

%( 28) إلىهذه النسبة  وارتفعت .في المملكة العربية السعودية%( 2813)الوافدين بلغت 
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" البطالة قنبلة موقوته وكيفية إصالحها"دراسة   ، حسب(م2119)عام 
4

عن  ةالصادر  

  (.3)رقم أنظر الشكل )بدبي عام   الماسه كابيتال ليمتد

 

تتشابهان من حيث نسبة  عمانوكما يبدو من الشكل فإن المملكة العربية السعودية وسلطنة 

ول مجلس التعاون الخليجي ، وبذلك تمثل الدولتان أقل د%(28)الوافدين البالغة بكل منها 

قطر دول المجلس دولة على اإلطالق من حيث نسبة السكان والوافدين، في حين تصدرت 

%( 69)فالكويت بنسبة %( 83)، يليها دولة اإلمارات بنسبة %(88)بنسبة للوافدين بلغت 

 %(.     41)وأخيراً دولة البحرين بنسبة 

، أن نسب السكان الوافدين في (2119)الخريف  وفي ضوء ما تقدم، ووفقاً لما أكدته دراسة

ال ترتفع إلى نسبة مثيرة مقارنة  -عمانكما هو الحال في سلطنة -المملكة العربية السعودية

 .بالوضع في كل من دول اإلمارات العربية و قطر والكويت

 وتجدر اإلشارة في هذا السياق أن دول مجلس التعاون الخليجي الست هي من بين العشرين

 فيه شك ال ومما. 5(2131)دولة التي تحتضن أعلى نسبة من المهاجرين الدوليين حتى عام 
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ticking time bomb and how to fix it. Dubai-UAE: Dubai International Financial Centre.  
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opportunities, United Nations Development Programme, Regional Bureau for Arab States, Arab Human 

Development Report, Research Paper Series, P:38. 

 

 (3112)ن الخليجي حسب الجنسية توزيع سكان دول مجلس التعاو( 0)شكل رقم 
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 المصدرة والدول الدولية الهيئات من الكثير أمام همصرعي على الباب فتح الوضع هذا أن

 بظروف المتعلقة االنتقادات من الكثير لتوجيه الخصوص، وجه على الخليج، لدول للعمالة

 كما. ونحوها واإلنسانية السياسية والحقوق التجنس بما فيها العمال وحقوق فيلالك ونظام العمل

 أنظمتها لتكييف المجلس دول على سياسية ضغط ورقة شكل الوضع هذا أن المؤكد من أنه

 التي التعديالت في نالحظه ما وهو المجلس؛ لدول الحالي السكاني الواقع يلبي بما القائمة

المجلس دول بعض بدأت
6 
 من ليس والتي المثال، سبيل على الكفالة نظام كمسألة اعتمادها يف

 .الحد هذا عند تتوقف أن إطالقاً  المتوقع

 : الخلل في التركيب العمري -المؤشر الثاني 2.2

بشكل  من السكان جزء كبيرتركز  (Age Structure) العمري التركيبويقصد بالخلل في 

-21)مرية، خاصة الفئات الواقعة في سن العمل غير طبيعي في عدد محدد من الفئات الع

(.  Population Pyramid)بعاج في الهرم السكاني ن، وهو ما يوصف ديموغرافياً باال(45

أنه مع وجود الذي أشار ( 2:م2118ب،)هنداوي ومن الدراسات التي تناولت هذا الجانب 

التركيب العمري لهذه  قد حدث خلل فيفمليون وافد في دول مجلس التعاون ( 31)أكثر من 

المجتمعات؛ حيث يزيد عدد السكان في فئات عمرية معينة وهي فئات الشباب عن المعدالت 

أن وجود أعداد كبيرة من مشيراً إلى ( 39-36:م2119)الخريف كما أكد على ذلك .  الطبيعية

أدى إلى  العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون أدى إلى ارتفاع نسبة الشباب الذكور، مما

يظهر في هيئة انبعاج في الهرم السكاني، ويزداد هذا التشوه  العمريتشوه واضح في التركيب 

في بعض الدول مثل قطر واإلمارات، ويكون أقل بروزاً في بعض الدول مثل عمان 

ما للهجرة الوافدة إلى مملكة البحرين  في دراسته( 86:م2119)العثمان كما رصد . والسعودية

إلى بعض التغيرات الديموغرافية مثل حدوث حالة عدم توازن ( م2113و3983)دي تعدا بين

في التركيب العمري للسكان المهاجرين بسبب ظاهرة االنتخاب العمري، نتيجة لكون الهجرة 

 اً ة ومن هم في سن العمل، مما ترك آثاريلصالح الفئات الشباب انتقائيةن والخارجية غالباً ما تك

 . من أنشطة الحياة الجوهرية على كثير خطيرةً 

 :الخلل في التركيب النوعي -المؤشر الثالث 2.2

الخلل في التركيبة السكانية وتعرضت لها العديد من الدراسات  لحق بهامن الجوانب التي 

لعدة  وفقاً ف .(Age Structure)للسكان  النوعيفي التركيب الديموغرافية ما يتعلق بالخلل 

العمالة الوافدة في  وجود فقد برزت بسبب( 5-4:م2114) الكوارية دراسات من بينها دراس

، (Sex Ratio)نسبة النوع  ارتفاعالمتمثلة في دول مجلس التعاون ظاهرة االنتخاب النوعي 

في فئة العمر الوسطي، حيث يزيد عدد الذكور على ثالثة  كما تبدو على وجه الخصوص
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( 2:م2118ب،)هنداوي كما تؤكد دراسة . ونأمثال عدد اإلناث في معظم دول مجلس التعا

أن وجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة نتج عنها زيادة أعداد الذكور على أعداد اإلناث في على 

( 211)فمتوسط عدد الذكور يزيد على  ؛كل دول المجلس، مما أدى إلى اختالل نسبة النوع

طر، مما يعني أن الرجال ضعف اإلمارات وقدولتي أنثى في كل من ( 311)ذكر في مقابل 

كان وإن  الكويت ليست بعيدة عن هذا الوضع النادردولة النساء في هاتين الدولتين، كما أن 

والمملكة  وسلطنة ُعمانمملكة البحرين في كل من  ولكن الوضع أقل حدةً ، بمستوى أقل

يرجع إلى ا ربمأن انخفاض نسبة النوع في السعودية  ورجحت الدراسة ،العربية السعودية

اعتمادها على نسبة أكبر من العمالة العربية والتي في معظمها تأتي مع أسرها مما يقلل من 

، في حين تعتمد بقية دول مجلس التعاون على العمالة اآلسيوية التي حدة الخلل النوعي فيها

 للدراساتشير تقرير المركز الدبلوماسي وفي هذا الصدد ي. تتسم بغلبة الذكور العزاب

إلى أن معظم العمالة اآلسيوية في دول مجلس التعاون من ( 36-35:م2118) االستراتيجية

بين السكان، مما يعني حدوث خلل في التوازن الذكور، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبتهم 

عن الهجرة الوافدة إلى مملكة ( 86:م2119)كما تشير دراسة  العثمان . النوعي بين الجنسين

إلى حدوث حالة عدم توازن في التركيب النوعي ( م2113و3983)بين تعدادي البحرين ما

أما دراسة . لصالح الذكور انتقائيةللسكان المهاجرين؛ كون الهجرة الخارجية عادة ما تكون 

فتلفت النظر إلى خصوصية بعض دول مجلس التعاون الخليجي  (39-36:م2119)الخريف  

التركيب النوعي إلجمالي السكان في دول مجلس التعاون  بياناتفي هذه الظاهرة، موضحاً أن 

تشير إلى أن نسب النوع مرتفعة نسبي ًا في دول المجلس وفي بعض الدول تصل إلى مستويات 

لم تشهدها أية دولة في العالم، فترتفع نسبة النوع إلجمالي السكان في كل من اإلمارات وقطر 

حين تنخفض نسبي ًا في كل من السعودية وعمان  ذكرا مقابل مائة أنثى، في( 393)، و(211)

  .والبحرين



وبالتركيز على نسبة النوع في المملكة العربية السعودية، وكما هو مالحظ من الهرم السكاني 

سنة بالنسبة ( 54-25)الفئات العمرية الواقعة بين سني ، فإن (2)الموضح في الشكل رقم 

 ؛ (م2114)سب التعداد العام للسكان والمساكن لعام للذكور تفوق نظيراتها لدى اإلناث، ح

يؤكد تأثير السكان غير المواطنين على هذه الفئات التي تتركز فيها قوة العمل، الذي األمر 

  .الهجرة الخارجية لصالح الشباب الذكور انتقائيةوالتي تعكس 

(2002)الهرم السكاني حسب النوع والجنسية ( 2)شكل رقم 
 

 

 071: خطة التنمية التاسعة، ص( 0202-0202)وزارة االقتصاد والتخطيط : املصدر



 :قوة العمل تركيبةالخلل في  -المؤشر الرابع  2.2

في سيطرة غير المواطنين (ِ Labor Force Structure)يبة قوة العمل يتمثل الخلل في ترك

تدني  إلى على نسبة كبيرة من قوة العمل تفوق نسبتهم من إجمالي السكان؛ األمر الذي أدى

عن ( م2111)وفي هذا السياق، تشير دراسة الديجاني . نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل

ألف عامل حتى نهاية عام ( 252)ويت أن قوة العمل البالغة تركيبة قوة العمل في دولة الك

أما النسبة ، من إجمالي قوة العمل %(38)منها إال ما نسبته  ونال يشكل الكويتي( م3998)

والعمالة الوافدة غير العربية بنسبة %( 2519)المتبقية فتتوزع بين الوافدين العرب بما مقداره 

تقريباً من %( 82)لوافدة عموماً تمثل ما ال يقل عن وهو ما يعنى أن العمالة ا ،%(56)

إجمالي قوة العمل
8
 العمالة، زادت نسبة (م2118)وخالل العشر سنوات الالحقة، أي عام .  

؛ حيث تؤكد على ذلك (م3998)عما كان عليه الوضع عام %( 1) بما مقداره الوافدة بالكويت

عمل في دولة الكويت وفقاً آلخر تعداد التي بينت أن حجم قوة ال( م2118)دراسة الرامزي 

عامالً من إجمالي عدد السكان، ( 211921519)  هو( م13/32/2118)أجري في الكويت 

 أن قوة العمل الكويتية ال تشكل إال أي%( 85) غير كويتي، بنسبة( 318681215)منهم 

من إجمالي قوة العمل بدولة الكويت %(35)
8
. 

أن من السمات الديموغرافية التي تتميز بها التركيبة ( 5:م2114)لكواري كما أكدت دراسة ا

 .صغر نسبة العمالة المواطنة من إجمالي قوة العمل تتمثل فيالسكانية بدول مجلس التعاون 

إلى أن العمالة الوافدة تمثل الجزء األكبر من قوة العمل ( 3:م2115)أشار العيسوي كما 

شاط االقتصادي إلى درجة تصل فيها إلى أكثر من الرئيسة، حيث تنتشر في كافة قطاعات الن

البحرين، مملكة و المملكة العربية السعوديةك ثلث قوة العمل في بعض دول المجلس الست

ومن تلك (. الكويتدولة اإلمارات ودولة قطر وكدولة  وإلى أكثر من الثلثين في بعضها اآلخر

التي  (8-6:م2118)هنداوي اسة الدراسات التي تناولت الخلل في تركيبة قوة العمل در

تشير إلى أن نسبة مشاركة العمالة  ( م2115) أن اإلحصاءات الرسمية لعام أشارت إلى

في كافة دول مجلس التعاون، وفي المقابل تزيد  %(51) الوطنية في القوى العاملة أقل من

تفع مشاركة ، وترفي كل دول المجلس%( 51)مشاركة العمالة الوافدة في القوى العاملة عن 

والكويت  اإلمارات  دولتي في كل من %(81)العمالة الوافدة بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 

أن مساهمة المواطنين ويذهب هنداوي إلى أبعد من ذلك مؤكداً  .بهمامن جملة القوى العاملة 

 في%( 8)اإلمارات، و دولة في%( 5)تدنت إلى  ( 2118)حتى عام  في إجمالي قوة العمل

الكويت، عمان، ) بقية دول المجلسكما يذهب إلى أن البحرين، دولة في %( 35)قطر، و لةدو

على ( 31:م2119)وفي حين تؤكد دراسة الخريف  .من هذا الوضع ليست بمأمن   (السعودية

نسبتها تتفاوت من دولة ألخرى فإن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في جميع دول مجلس التعاون، 
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ا لتصل . بدرجة ملحوظة فمن جهة، ترتفع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بدرجة كبيرة جد ً

 %(.86)، وفي قطر إلى %( 81)من القوى العاملة، وفي الكويت إلى %(  93)إلى 

رصدت تطور قوة العمل الوافدة في دول  فقد( 4:م2118)الغرف الخليجية  اتحادأما دراسة 

ازدياد مستمر قوة العمل الوافدة في  منتهية إلى أن، (م2116-م2113)المجلس خالل الفترة 

نسبة العمالة  تطورتففي مملكة البحرين ؛ استثناءعبر الزمن وفي جميع دول المجلس بدون 

، وفي المملكة العربية (م2116)عام %( 89)إلى %( 58،8)من ( م2113)الوافدة عام 

إلى ( م2113)عام %( 5112)تلك النسبة من عت فارت -وخالل الفترة نفسها-السعودية

، %(8315)إلى %( 89)وفي سلطنة عمان زادت النسبة من ، (م2116)عام %( 8814)

، وارتفعت النسبة في دولة الكويت من %(8418)إلى %( 5119)وفي دولة قطر قفزت من 

أعالها على اإلطالق  الزيادةفقد بلغت  اإلمارات، أما في دولة %(8418)إلى %( 8114)

 (. م2116)من إجمالي القوى العاملة عام %( 91)بنسبة بلغت 

صورة عامة لوضع العمالة الوافدة في  فتقدم( م2116)أما مصادر منظمة العمل العربية لعام 

مؤكدة على أن إجمالي العمالة بشقيها الوطني مجلس التعاون الخليجي بشكل عام،  دول

إضافة %(.  8111)منه حوالي  ، تمثل العمالة الوافدةلمليون عام( 3415)واألجنبي يشكل 

، وذلك في ضوء ما %(5)بنحو إلى ذلك، فإن هذه النسبة زادت خالل السنوات الثالثة الالحقة 

العمالة الوافدة تمثل ثالثة أرباع  التي تشير إلى أن (31:م2119)أكدت عليه دراسة الخريف 

 %(. 85)القوى العاملة في دول مجلس التعاون 

رافية التي اهتمت بها الدراسات في إطار الخلل في البينة السكانية في ومن الجوانب الديموغ

دول المجلس ما يتعلق بتركز العمالة الوافدة لدول المجلس في جنسيات أو مجموعات ثقافية 

محددة؛ األمر الذي يرى فيه المراقبون للشأن العام في تلك الدول تهديداً لألمن الوطني في 

بما حصل تاريخياً في دول كسنغافورة وغيرها من  ى ذلكعل دول المجلس، مستشهدين

إلى تغيرات سياسية جذرية نتيجة للهجرة الدولية التي حولت السكان األصليين في تلك الدول 

فمن األمور التي الحظتها تلك الدراسات غلبة العمالة الوافدة من دول معينة على  .تابعة أقليات

تتعدد الجنسيات التي تنتمي لها العمالة الوافدة في دول فعلى الرغم من . سوق العمل الخليجي

من أكثر  وفقاً للدراسات المتوفرة حول الموضوع تعد مجلس التعاون إال أن العمالة اآلسيوية

التي  (م2111)الديجاني ومن تلك الدراسات دراسة . التعاونالجنسيات تمثيالً في دول مجلس 

غالبية العمالة في دول مجلس التعاون هي الدول  أن أهم مصادر العمالة التي تشكل بينت

اآلسيوية واإلفريقية والشرق أوسطية
9

أن  (5،88:م2114)الكواري كما أشارت دراسة . 

وآسيوية بصفة  ،بأنها أجنبية بصفة عامة تتسم الخليجي الهجرة إلى دول مجلس التعاون

 منالجنسيات اآلسيوية و خاصة، ففي دولة قطر على سبيل المثال تبين سيطرة الوافدين من
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الهند التي لم يقل الوافدون منها طيلة ثالث عشرة سنة عن  خاصة من ،شبه القارة الهندية

(41.)%    

؛ حيث أوضحت أن (6:م2118)اتحاد الغرف الخليجية وتفصل الحديث في هذا الشأن دراسة 

ليها العمالة العربية ت ،%(6919) مشكلة بذلكالعمالة اآلسيوية هي المهيمنة على سوق العمل 

أما على مستوى الدول فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة اآلسيوية ما  .%(2112)بنسبة 

ثم مملكة البحرين %( 8813)تليها دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة %( 9214)يعادل 

 سبةبن المملكة العربية السعودية تأتي بعدها%( 6514)، فدولة الكويت %(8113)بنسبة 

فرصدت  (86:م2119)العثمان أما دراسة  %(.4516)وأخيًرا دولة قطر بنسبة %( 5911)

الوافدين  التغير في معدالت العمالة الوافدة في دولة البحرين؛ فقد أوضحت سيطرة اتجاهات

% ( 8119و% 8114و% 8812)ن على إجمالي الوافدين في البحرين حيث يشكلون ياآلسيوي

؛ وهو ما ترتب عليه االنخفاض التدريجي في (م2113م و3993م و3983)في تعدادات 

من جملة  %(33و% 3212و% 3218)إلى  ية الوافدة في البحرينالعربالعمالة نصيب 

  .المهاجرين خالل الفترة نفسها

 :ارتفاع معدالت البطالة لدى المواطنين -المؤشر الخامس 2.2

حصة الكبرى من سوق العمل في معظم دول سيطرة السكان الوافدين على ال عندلم يقف األمر 

مجلس التعاون الخليجي، كما هو واضح من الفقرة السابقة، بل تجاوز األمر أن شكل الوافدون 

وساط قوى العمل الوطنية في هذه الدول، أعامالً أساسياً يقف وراء ارتفاع معدالت البطالة في 

الشباب  أوساط، وتبلغ المشكلة ذروتها في إناثاً وخاصة الشرائح الشبابية من المواطنين ذكوراً 

حديثي العهد بالدخول لسوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والعائدين والعائدات 

 ؛طوابير البطالة القائمة إلىموا ضلينوالذين يزداد عددهم يوماً بعد آخر  من البعثات للخارج

ع حجم المخاطر األمنية والسياسية التي وهو أمر يحتم التعامل معه بحلول جذرية تتناسب م

غياب الحلول العملية التي تعمل على سرعة إدماج هذه ل ظتنطوي عليها هذه المسألة في 

ويحول  في سوق العمل بما يستثمر طاقاتهم ويكفل حقوقهم كمواطنينواستيعابهم الشرائح 

 . مستقبالً دون ظهور أية آثار جانبية لهذه المشكلة

ية البالغة لهذه المسألة، يالحظ كثرة الدراسات والندوات التي تعرضت لها، مثبتة ونظراً لألهم

والزيادة المستمرة  نحو النمو واتجاههافي سوق العمل في غالبية دول المجلس  البطالةتجذر 

الذي يحتوي على معدالت البطالة خالل  (3)ومن خالل التمعن في الجدول رقم . عبر الزمن

الوقت الحاضر في ضوء ما أبرزته بعض  إلىتسعينيات القرن الماضي الفترة من نهاية 

أنه حتى نهاية الدراسات التي رصدت البطالة بشكل مقارن على مستوى دول المجلس، يالحظ 

تسعينات القرن الماضي، لم تخلو دولة من دول المجلس الست من وجود ظاهرة البطالة، حتى 

ها من جانب واتساع فرص العمل فيها من جانب في تلك الدول المتميزة بصغر حجم سكان

 .اإلمارات العربية وقطروكل من الكويت، و الحال على سبيل المثال في آخر، كما ه



معدالت البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء نتائج بعض ( 1)جدول رقم 

الدراسات الخليجية
10
 

 الفترة م

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

 الكويت قطر عمان يةالسعود البحرين

3 3999 318 611 3114 3812 211 118 

2 2111 35 515 916 35 211 118 

1 2114 1 113 619 813 211 515 

4 2119 611 2118 2519 3916 38 2111 

5 2132 34 8 3115 8 1 6 

 8186 5118 31118 31126 8182 8112 المتوسط

كما -األمانة العامة لجامعة الدول العربية ففي ضوء التقرير االقتصادي الموحد الصادر عن

%(  118)، فقد بلغت نسبة البطالة في الدول الثالث -هو موضح في الصف األول من الجدول

، فقد سجلت معدالت مرتفعة للبطالة حيث دولأما بقية ال. على التوالي%( 211)و%( 318)

لكة العربية السعودية في كل من مملكة البحرين، و المم%( 3812، %3114، %611)بلغت 

 .وسلطنة عمان

في معدالت البطالة الواردة في  الرغم من إمكانية القول بأن هناك تذبذب وعلىوعموماً، 

قياس ل المتبعة فيها طرقاليعود إلى مشاكل في قد والذي حسب الدراسات المشار إليها الجدول 

طريقة موحدة في  تخدمتاسأن كل دراسة من الدراسات الخمس قد  افتراض، وعلى البطالة

متوسط الدراسات الخمس كمؤشر  استخدامقياسها للبطالة في الدول الست األمر الذي قد يبرر 

بارتفاع مستوى  ، فإنه يمكن القول(2132-3999)عام للبطالة في الدول الست خالل الفترة 

ينما البطالة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ب

ينخفض مستواها في دولتي قطر والكويت، في حين يشكل معدل البطالة في كل من دولتي 

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين مستوى وسطاً بين معدالت البطالة لدول مجلس التعاون 

 .الخليجي

                                                           
 :درالمصا 31

 . 232:، ص( 2/35)، التقرير االقتصادي العربي الموحد، المحلق الرقم (2118)جامعة الدول العرية ، األمانة العامة  (3)

 .العبيد، أحمد بن سليمان، تحديات سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإمكانات مواجهتها (2)

 للسكان العربي مؤتمر في مقدمة اون الخليجي الحلول والمواجهة، ورقةالخريف، رشود، الخلل السكاني في دول مجلس التع  (1)

 . قطر الدوحة، م 2119 مايو 21-38واآلفاق  الواقع :العربي الوطن في والتنمية

 . بلغرسة، عبد اللطيف موسى، سوق العمل الخليجي بين تحديات البطالة المحلية وفرص التكامل اإلقليمية (4)

مجلس : معضلة البطالة الوطنية ولزومية النمو والتوظيف، الكويت: دول مجلس التعاون( 2132)مؤسسة الخليج لالستثمار  (5)

 .التعاون الخليجي

 



 : خالصة نتائج مؤشرات الخلل السكاني 2.2

لخليجي حسب مؤشرات الخلل السكاني من خالل العرض السابق لوضع دول مجلس التعاون ا

أن جميع تلك الدول الست تبرز فيها مظاهر الخلل السكاني حسب  من خاللهالخمسة، فقد تبين 

، وحسب مؤشر  دون المؤشرات المستخدمة وإن كان األمر يختلف من دولة خليجية إلى أخرى

السكاني في عدد معين  بعض الدول الخليجية أكثر معاناة من الخلل آخر؛ فقد بدا واضحاً أن

 .أخرى محددةالخلل السكاني في بقية الدول حسب مؤشرات  يبدومن المؤشرات، في حين 

 ملخص مظاهر الخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي( 2)جدول رقم 

 الفترة 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين

 x x ب الجنسيةالخلل في توزيع السكان حس 3
  

x x 

 x x الخلل في التركيب العمري 2
  

x 
 

 x الخلل في التركيب النوعي 1
   

x x 

 x ةالخلل في توزيع قوة العمل حسب الجنسي 4
   

x x 

 الخلل المتمثل في ارتفاع معدالت البطالة 5
  

X X 
  

 1 4 3 3 2 4 مجموع المؤشرات المنطبقة على الدولة 

 

من  متشابهتانجدول أعاله، يالحظ أن دولتي اإلمارات العربية المتحدة وقطر وبالنظر إلى ال

الخلل السكاني فيهما حسب أربعة مؤشرات هي كل من  حيث مظاهر الخلل السكاني؛ حيث بدا

توزيع قوة العمل حسب وتوزيع السكان حسب الجنسية، التركيب العمري، التركيب النوعي،  

حيث ظهر فيها الخلل السكاني حسب ثالث مؤشرات هي توزيع  الجنسية، تليهما دولة الكويت

، تلتها البحرين توزيع قوة العمل حسب الجنسيةوالسكان حسب الجنسية، التركيب النوعي،  

أما سلطنة . بمؤشرين هما الخلل في توزيع السكان حسب الجنسية والخلل في التركيب العمري

في مؤشر  إال بشكل  حاد فيهما الخلل السكاني م يظهرلفعمان و المملكة العربية السعودية 

  . واحد متمثالً في ارتفاع معدالت البطالة بين المواطنين

 وحيث تركز الورقة على وضع الخلل السكاني في المملكة العربية السعودية، في ضوء ذلك،

في مشكلة البطالة  في الفقرات الالحقة في هذه الورقة لمناقشة أولية خاصة فسيتم إعطاء

 :من خالل اآلتي ،احتوائهاوسبل  المملكة العربية السعودية

واقع طبيعة البطالة في  إلقاء الضوء على السياسات السكانية في المملكة، ورصد ( 3)

، مدى االعتراف أسبابهاالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك  حجمها، اتجاهاتها، 

والتشريعات الدولية لمشكلة البطالة الرسمي بوجود مشكلة البطالة، رؤية المؤسسات 

 .في المملكة العربية السعودية، ورصد السياسات واآلليات الراهنة للحد من تفاقمها



الجهود الراهنة  وتقييممواجهة مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية عبر مناقشة  ( 2)

الرؤى بمختلف أنواعها في مكافحة البطالة من جانب، مع  طرح جملة من 

من جانب  التصدي لمشكلة البطالةالمؤمل مساهمتها في والتصورات والتوصيات 

 .آخر

   -:السياسات السكانية في المملكة  .2

جهاز مستقل بالمسألة السكانية في المملكة العربية  حتى اآلن أنه ال يوجد إلىال بد من اإلشارة 

وما يتطلبه ذلك من  ها وأبعادهابمختلف جوانب وضع السياسات السكانية عن ولمسؤالسعودية 

المصالح الحكومية  ؛ ولذا فإن المسألة السكانية بقيت موزعة على عدد منوتقنية فنيةأمور 

المتعلقة  البيانات ونشر جمعخر من المسألة السكانية، كبآجزئياً بجانب أو كل منها  المعني

وكل إليها تنفيذ التعداد العام مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات الم بالسكان الذي تقوم به

للسكان والمساكن والتقرير اإلحصائي السنوي وإجراء عدد من المسوح المتصلة بشئون 

 توزيع السكان الموكل أمره، وكالتعامل مع المسائل العمرانية واإلنفاق واالستهالك ونحوها

لة المسندة لوزارة ، وشؤون إستقدام العمالوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة اإلسكان

فإنه ال يوجد وبالتركيز على السياسات التي تعبر عن الرؤية الرسمية للمسألة السكانية  .العمل

والتخطيط؛ االقتصاد ية التي تقوم بها وزارة مفي الخطط الخمسية للتن إال صريحة لها إشارة

تخصيص ب( 2131-2116؛ 2115-2113)حيث قامت الوزارة في الخطط الخمسية األخيرة 

عليها الخطة بما يمكن أن نطلق عليه مجازاً سياسات سكانية؛  احتوتفقرة من الفقرات التي 

ولعل ابرز ما . ومقتضب كونها تناولت الجوانب األساسية للمسألة السكانية بشكل غير مباشر

مما له عالقة بموضوع  -الفصل الحادي عشر-ورد في هذا السياق في خطة التنمية التاسعة

 :سة ما يليالدرا

 خالل  من والطفولة، األمومة خدمات في التوسع وتكثيف اآلمن اإلنجاب سلوك تشجيع ( 3)

 تشجيع طريق عن الوالدات، بين المباعدة بالوسائل الصحية والتوعية التثقيف برامج

 واالهتمام متأخرة، أو مبكرة أعمار في الحمل وتجنب أطول، لمدة الطبيعية الرضاعة

 .السن صغيرات وخاصة لألمهات، يالغذائ بالوضع

، بحيث في المتوسط سنويا%( 319)نحو  إلى للوافدين السنوي النمو معدل تخفيض( 2)

(م2134)في عام %( 2616)كان نحو تصبح نسبتهم من إجمالي الس
33
. 

 .القضاء على الفقر المتقع( 1)

   :يلي ما خالل من وذلك المحتاجة، لألسر االقتصادي التمكين تحقيق( 4)

  .المحتاجة األسر من لألفراد المجزي العمل فرص من كاف   قدر توفير (أ)     
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  .منتجة أسر إلى المحتاجة األسر من متزايدة نسبة تحويل (ب)    

.صغيرة مشروعات المحتاجة األسر من ممكن عدد أكبر تمليك( ت)    
32

 

نشطة والبرامج التي على كثير من األ انعكستوعلى الرغم أن تلك السياسات أعاله قد 

أن تلك السياسات قد تحققت على أرض بأن القول  إالخالل السبع سنوات الماضية،  استجدت

ويكفي هنا .  نهاالواقع وبما يفي بالحاجة التي دعت إلى وجود تلك السياسات أمر سابق ألو

بلغت عام  الوافدين إلجمالي السكان في المملكة العربية السعودية قد إلى أن نسبة اإلشارة

، %(25)في ضوء ما سبقت اإلشارة اليه أعاله متجاوزة النسبة المحددة بـ %( 28( )2119)

وليس من المستبعد إلى حد كبير أن نمو حجم الوافدين في الوقت الراهن قد تجاوز ذلك بكثير 

ت في ضوء تدفق أعداد العمالة الوافدة في السنوات الثالث األخيرة نتيجة للتوسع في مشروعا

ومن األمور التي تشخص واقع السياسات السكانية بوجه . الطرقبناء اإلنشاء والتعمير و

تنفيذ واإلشراف على خاص والسياسات بوجه عام ، هو ضعف آليات التنفيذ وغياب المراقبة 

فوزارة االقتصاد والتخطيط معنية بوضع السياسات وليس األمر كذلك بالنسبة . تلك السياسات

بينما   ،ةلك السياسات؛ حيث أمر تنفيذ السياسات مسألة متروكة للجهات المعنيلمدى تنفيذ ت

 .   تكتفي وزارة التخطيط برصد مدى اإلنجازات التي تحققت

أما فيما يتعلق بنمو السكان المواطنين، فيمكن القول أن المملكة العربية السعودية تنتهج سياسة 

متحفظة
31
وال أدل على ذلك من غياب  .فض الخصوبةحيال التوجهات الدولية الداعية لخ 

برامج تنظيم األسرة المنتشرة دولياً على نطاق واسع
34
أن الوضع الجغرافي  بدووي .

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي للمملكة العربية السعودية لم يجعل من مسالة النمو الطبيعي 

غ متوسط معدل النمو السكاني بلفقد . حتى الوقت الراهن اجتماعيةللسكان المواطنين إشكالية 

لتعدادات العامة للسكان والمساكن، وفقاً لنتائج ا%( 419) نحو( 3992-3984)خالل الفترة 

وفيما يخص (. 2114-3992)الفترة  خالل %(214)شهد هذا المعدل انخفاضاً إلى نحو  ثم

 سنوياً، في المتوسط%( 215)إلى %( 119)فقد أنخفض من  للسعوديينمعدل النمو السكاني 

%( 211)إلى %( 918)السعوديين من  لغير السنوي النمو معدل متوسط انخفض حين في

 . خالل المدة نفسها
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 الخصوبة ذات الدول مجموعة ضمن عالميًا المملكة أما فيما يتعلق بالخصوبة، فُتصنف

م2132للعام   (2126) يبلغ (TFR)العام ؛ فمعدل الخصوبة المتوسطة
35

وتشير . 

 ( 8)من  أكثر من الكلي الخصوبة معدل في متسارع انخفاض إلى الرسمية  اإلحصاءات

 سن في امرأة لكل حي مولود( 111)نحو  إلى اإلنجاب سن في امرأة أحياء لكل مواليد

 إلى المتسارع االنخفاض هذا ، ويعزى(م2118-3989)خالل الفترة  وذلك اإلنجاب

ً  العمرية الفئات جميع نم النساء بين الكلي الخصوبة معدل في االنخفاض  وخاصة ،تقريبًا

 ارتفاعالزواج فضالً عن  دالسن عن ارتفاععاماً، بسبب ( 11)الالتي أعمارهن أقل من 

مستوى تعليم األسرة وثقافتها
36
.  

 

 -:البطالة في المملكة العربية السعودية .2

 :حجمها ونموها -البطالة 1.2

المملكة العربية السعودية حتىى بدايىة العقىد  في واقتصادية لم تكن البطالة تمثل مشكلة اجتماعية

وذلك على الرغم من وجودها فيمىا قبىل خاصىة فما بعد،   (م3991)األخير من القرن الماضي 

لدى السكان الريفيين وأبناء البادية والشريحة النسائية على وجه الخصوص، حيث لم يسىتوعب 

جىدن فرصىتهن بعىد تخىرجهن تحديىداً سوق العمل منهن حتى ذلك الوقت إال نزراً يسيراً ممىن و

بدأت البطالة تطىرح فىي الصىحافة  تسعينيات القرن الماضيفمنذ   .في القطاع التربوي النسائي

مىىا فتئىىت  التىىي خاصىىة فىىي أوسىىاط خريجىىي وخريجىىات الجامعىىات اجتماعيىىةالمحليىىة كمشىىكلة 

ومي فىي اسىتيعاب وقىد تىزامن ذلىك مىع تراجىع القطىاع الحكى. آخربعد عاماً  في التزايد أعدادهم

طروحىات اظهىرت  وفي هذا اإلطار. تلك األعداد ضمن القوى العاملة الوطنية في القطاع العام

السياسىات لمناقشىة مىدى مالئمىة  عبر العديد من النىدوات والمىؤتمرات المحليىة  فكرية وتربوية

العمىىل  البىىرامج والخطىىط التربويىىة التىىي تسىىير عليهىىا مؤسسىىات التعلىىيم العىىالي والفنىىي لسىىوقو

فىي الطىرح الىدائر حىول  الىراهن وال تزال تلك الرؤى والتصورات ماثلة حتى وقتنا .ومتطلباته

   .احتوائهاوعجز سوق العمل المحلي على  لدى القوى العاملة الوطنية تفاقم مشكلة البطالة

إلىىى اإلحصىىاءات الرسىىمية للدولىىة التىىي تطرقىىت لحجىىم البطالىىة ونسىىبتها،  ومىىن خىىالل الرجىىوع

تشىير إلىى أن عىدد المتعطلىين ( م3992)ظ أن بيانات التعداد العام للسكان والمسىاكن لعىام يالح

 شىىكلتعىىاطالً، أي أن نسىىبة التعطىىل مىىن إجمىىالي القىىوى العاملىىة ( 116582) بلىىغعىىن العمىىل 

إلىى أن عىدد مىن هىم ( م2114)كذلك تشير بيانات التعداد للعىام . حتى ذلك الوقت%( 31،44)

(266931)غير الطالب والنساء المتفرغات ألعمال المنزل نحو خارج قوة العمل من 
38

فىرداً 

، أمىىا إنىىاث%( 16،89)، بنسىىبة (98464)ذكىىور، و %( 61،33)بنسىىبة ( 368446)مىىنهم 
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 .93: ، ص2114وزارة االقتصاد والتخطيط، : هـ، الرياض3425مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 



وتعتبر تقديرات حجم البطالىة %( . 6،48) فبلغتنسبة تلك الشريحة من إجمالي القوى العاملة 

حولهىا الكثيىر مىن الخالفىات؛ فبحىث القىوى العاملىة في المملكة من األمور التىي عىادة مىا تىدور 

، علىى (ـمى2118-3999/ه3428-3421)الصادر عن مصلحة اإلحصىاءات العامىة للسىنوات 

للعىام ( 8،31)سبيل المثال، يشير إلى أن معدالت البطالة فيما بين تلك الفترات تتراوح مىا بىين 

. أدنىاه الوارد( 1)في الجدول  ـ كما هو موضح( م2118)للعام ( 33،21)إلى نحو  ( م3999)

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هنىاك مؤسسىات عامىة وخاصىة معنيىة بدراسىات القىوى العاملىة فىي 

المملكة، وتشير في دراساتها وتقاريرها بهذا الخصوص إلى نسب مختلفة ومغايرة للنسب التىي 

نهىىا حتىىى عنىىدما أوردتهىىا مصىىلحة اإلحصىىاءات العامىىة، كىىذلك تتضىىارب تلىىك التقىىديرات فيمىىا بي

، قىدر مجلىس القىوى العاملىة نسىبة (م2112)فمىثالً، لعىام . يكون تقدير حجم البطالة لسنة معينىة

إلىى  ( SAMBA) ، في حين يشىير البنىك السىعودي األمريكىي%( 34)ـ البطالة في المملكة بـ

ر ، كذلك فقد أظهرت دراسات أخرى نسبة البطالة بحجىم أكبى%( 35،25)أن تلك النسبة بلغت 

%(28)من النسب السابقة؛ إذ تشير بعض تلك الدراسات إلى أنها بلغت 
38

 .  

وال شك أن تلك االختالفات الكبيرة في تقدير نسب البطالىة فىي المملكىة تعىود فىي جىزء كبيىر 

منهىىا إلىىى االخىىتالف فىىي تحديىىد مفهىىوم البطالىىة وطىىرق قياسىىه، فىىالفرد المتعطىىل حسىىب بعىىض 

يبحث عن عمل وهو قادر عليه ولكنه ال يجىده تعريفات البطالة هو الشخص الذي
39

أمىا نشىرة . 

بحث القوى العاملة
21

عدم حصول الفرد علىى عمىل " بأنه ( التعطل)، فقد حددت مفهوم البطالة 

خىىالل أسىىبوع اإلسىىناد وكىىان يبحىىث عىىن عمىىل خىىالل فتىىرة األسىىابيع األربعىىة الماضىىية المنتهيىىة 

، ويشىير أبوحليقىة("المسىح)ع اإلسىناد بأسبوع البحث ولديه اسىتعداد للعمىل خىالل أسىبو
23
أن " 

العاطل عن العمل، وفق التعريف الحالي للبطالة فىي المملكىة، هىو الشىخص الىذي يقبىل بىاألجر 

السائد في سوق العمل ويبحث عن عمل بهذا األجر وال يجده، أما من بحث عن عمل ولىم يجىده 

يستطع قبوله، فإنه فىي الحىالتين ال وبالتالي توقف عن البحث أو وجد عمال ولكن بأجر متدن لم 

يعتبىىىر عىىىاطالً، وفىىىق هىىىذا التعريىىىف للبطالىىىة، وال يىىىدخل بالتىىىالي ضىىىمن تقىىىديرات مصىىىلحة 

وأمام ذلك التفاوت، فإنه من المتوقع إلى حد كبير ظهور تباينىات كبيىرة فىي " . اإلحصاءات لها

اسىتخدام مفهىوم للبطالىة تقديرات حجم البطالة؛ وهو ما يستدعي مىن الجهىات المعنيىة  بالبطالىة 

يتسىىم بالشىىفافية والمنطقيىىة ويحفىىظ للقىىوى العاملىىة الوطنيىىة حقهىىا فىىي العمىىل بمىىا يفىىي بحاجىىات 

 . المواطن السعودي ويحفظ كرامته

ويعتبر التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السىعودي مىن أهىم المصىادر التىي يعتمىد عليهىا 

 .تطرأ عليها، وهو مىا يوضىحه الجىدول الىوارد أدنىاهلرصد البطالة في المملكة والتغيرات التي 

وحتىىى ( م3999)وممىىا يالحىىظ مىىن الجىىدول الىىذي يبىىرز معىىدالت البطالىىة للسىىنوات مىىن عىىام 
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، يالحظ فيما يخص إجمالي معدالت البطالىة أن هىذه المعىدالت تىدرجت فىي االرتفىاع (2118)

، ثىم (م2116)عىام   %(32،2)لتصل أعالهىا بنسىبة مقىدارها (  م3999)عام %( 6،88)من 

كمىا . (م2118) عىام %( 6،9) و %( 33،5)إلىى  ( م2118)أخذت في االنحدار لتصىل عىام 

أعلىى منىىه ولكىل السىنوات الىىواردة فىي الجىدول، وتصىىل  اإلنىاثيالحىظ، أن معىدل البطالىة بىىين 

 .الفروق في معدل البطالة لدى اإلناث إلى نحو ثالثة أضعافها لدى الذكور

 د العاطلين عن العمل ومعدالت البطالة للسعوديين حسب الجنسعد( 2)جدول رقم 

(م2001-1111)هـ 1221-1220للسنوات 
22
 

 السنة

إجمالي السعوديين العاطلين عن 

*العمل  
 التغير في معدالت البطالة معدالت البطالة

 الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور

3999 361286 65119 228625 8،3 35،81 6،88 - - 
 

2111 364633 85241 219853 8،35 38،64 6،54 1،15 3،8 1،21-  

2113 386633 86181 252694 6،82 38،12 8،14 3،11-  1،12-  3،8 

2112 211355 311985 114311 8،58 23،8 9،66 1،85 4،18 3،12 

2111 225591 339858 145151 8 21،38 31،15 1،41 3،48 1،69 

2114 248113 318542 186581 8،19 24،4 31،98 1،19 3،22 1،62 

2115 281468 358128 428895 8،84 25،43 33،52 1،15 3،13 1،55 

2116 292916 386332 469138 9،18 26،28 32،12 1،11 1،86 1،5 

2118 281433 364888 445398 8،1 24،8 33،15 1،88-  3،58-  1،98-  

2118 219386 388384 436151 6،9 24،9 6،9 3،4-  1،2 4،35-  

2119
21

 - - 
 

- - 3115 - - - 

2131 - - - - - - - - - 

  

(2118-3999)هذا وبالتركيز على التغير في معىدالت البطالىة خىالل الفتىرة 
24

، يالحىظ أن 

حتىى  2113أي خىالل السىنوات )البطالة شهدت تزايداً واضحاً خالل معظم سنوات تلك الفترة 
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مقارنىىة بالعىىامين السىىابقين  2118وعىىام  2111محىىدوداً عىىام  خفاضىىاً ان، ولىىم تشىىهد إال (2116

مقارنىة بالعىام  2118فقىد ظهىر عىام % 4،5عليهما، أما أعلى انخفاض لمعدل البطالة، والبالغ 

هذا وتعكس تلك التغيرات المحىدودة علىى معىدالت البطالىة عبىر الىزمن محدوديىة . السابق عليه

 .مشكلة البطالة في المملكة فاعلية الخطط الرسمية المتخذة لحل

 :أسباب البطالة 2.2

وبالتأمل في األسباب التي تقف وراء البطالة فىي الوقىت الىراهن، وحسىب مىا تشىير إليىه الكثيىر 

من الكتابات عن البطالىة، فىإن هنىاك أسىباب عىدة تقىف وراء ظهىور واسىتفحال ظىاهرة البطالىة 

األبعاد اآلتية واستمرارها، والتي يمكن حصرها على وجه العموم في
25
: 

 :العمالة الوافدة  1.2.2

حد كبير  العمل أمام غير السعوديين، والزيادة المطردة إلى تشكل العمالة الوافدة وانفتاح فرص

في نسبة االستقدام في معظم السنوات، عىامالً مهمىاً فىي فهىم البطالىة فىي أوسىاط القىوى العاملىة 

التبىاين فىي األجىور ( 3)في ذلك إلى أمىور أهمهىا  وترجع الكثير من األدبيات السبب. السعودية

تحمىىل هىىذه العمالىىة ( 2)ب العامىىل الىىوطني؛ اوشىىروط العمىىل لصىىالح العامىىل الوافىىد علىىى حسىى

انحيىاز النظىىرة العامىىة لقطىىاع ( 1)ظىروف العمىىل القاسىىية، بمىا فىىي ذلىىك طىول سىىاعات العمىىل؛ 

ا عمالىىة أكثىىر طاعىىة وانضىىباطاً األعمىال للعمالىىة الوافىىدة، حيىىث يسىىود فىىي هىذا القطىىاع اعتبارهىى

ضىعف ( 4)وذات إنتاجية مرتفعة وأكثىر تكيفىاً مىع متطلبىات العمىل، مقارنىة بالعمالىة الوطنيىة؛ 

تأهيىىل قىىوى العمىىل الوطنيىىة وتىىدريبها، حيىىث تسىىود هىىذه النظىىرة لىىدى رجىىال قطىىاع األعمىىال 

الجهىىات الرسىىميةويشىىاركهم فيهىىا بعىىض 
26
واإلحجىىام عىىن  عازيىىةً اإلقبىىال علىىى العمالىىة الوافىىدة 

وتحىت . العمالة الوطنية إلى ضعف التأهيل وعىدم مالئمىة بىرامج التىدريب لحاجىة سىوق العمىل

يوضىح النمىو  ( 4)رقىم فقد تنامى حجم العمالة الوافدة إلى أعداد هائلة، والجىدول  األسبابهذه 

 ؛ فقىد(م2119-2114)المطرد في حجم التأشىيرات الصىادرة لقطىاع األعمىال خىالل السىنوات 

سجلت تأشيرات العمالة الوافدة للملكة خالل تلك السنوات نمواً ملحوظىاً، بىل وزاد حجمهىا عىام 

،وال يسىىىتثنى مىىىن ذلىىىك إال عىىىام (م2114)بىىىأكثر مىىىن ثالثىىىة أضىىىعاف حجمهىىىا عىىىام ( 2118)

. (م2114)عما كان عليه الوضع فىي عىام %( 1،21 -)الذي شهد نمواً سلبياً بنسبة ( م2115)

، فقد شىهد حجىم التأشىيرات الصىادرة انخفاضىا ملحوظىاً، فقىد بلغىت نسىبة (2118)أما بعد عام 

 .للعامين على التوالي( -%21191)و ( -%13114)النمو 
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(م2001-2002)حجم التأشيرات الصادرة لقطاع األعمال (  2)جدول رقم 
2 
 

 العام
إجمالي عدد 

 التأشيرات

التغير النسبي 

 السنوي

2002 222 11 - 

2002 222221 -22.22  

2002  1112  12. 1 

200  1212211 22.01 

2001 1101 21 21.12 

2001 1221120 -21.22  

2010 112220 -20.10  

  

 أمىاومن الجىدير بالىذكر أن ربىع العمالىة الوافىدة هىم مىن قبيىل العمالىة عاليىة المهىارة والتأهيىل، 

ة المهارة، أي من تلىك المهىارات من قبيل العمالة متوسطهم فالسواد األعظم من العمالة الوافدة 

التي يمكن اكتسابها خالل فترات تدريب ليست بالطويلىة؛ وفىي هىذا الصىدد يىذكر أحىد البىاحثين 

أن العمالىىة الوافىىدة تنقسىىم إلىىى ثالثىىة أقسىىام هىىي عمالىىة عاليىىة التأهيىىل بنسىىبة  28االقتصىىاديين

مكىن اكتسىابها فىي الغالىب ، وعمالة أمية متدنية المهارات أي من تلك المهىارات التىي ي%(25)

، وعمالىة متوسىطة المهىارة والتأهيىل وتمثىل %(32)خالل فترات تدريب قصيرة وال تمثىل إال 

 . مليون عامل2،2أي %( 61)غالبية العمالة األجنبية وتشكل ما نسبته 

تجدر اإلشارة في سياق رصد دور العمالة األجنبية في تكريس البطالة إلى مشىكلة االتجىار كما 

أشيرات، حيث يتمكن بعض المواطنين مىن الحصىول علىى مئىات التأشىيرات ومىن ثىم بيعهىا بالت

من خالل وسطاء في السوق السىوداء للتأشىيرات فىي عىدد مىن الىدول المصىدرة للعمالىة كالهنىد 

والباكستان وبنغالديش وبعض الدول العربيىة، وبعىد قىدومهم للعمىل فىي المملكىة يقىوم كفالؤهىم 

لحسابهم الخاص، مخالفةً لنظام الكفالة، وذلك مقابل قيام العامل الوافد بىدفع بالسماح لهم بالعمل 

مبلىىغ شىىهري للكفيىىل يتفىىق عليىىه الطرفىىان؛ األمىىر الىىذي أرتىىبط بىىه ظهىىور الكثيىىر مىىن الفوضىىى 
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والمشكالت في سوق العمل بقدر ما ساهم ذلك في وجود عمالة سائبة وفائضة عن حاجة سىوق 

إلىى سىيطرتهم علىى أسىواق بيىع الخضىار والتجزئىة العمل، وأدى في فترات سىابقة
29
وتضىييق  

الخناق علىى العمالىة الوطنيىة فىي هىذا المجىال إلىى أن تىدخلت وزارة الشىؤون البلديىة والقرويىة 

ووضىىعت تنظيمىىات محىىددة تشىىدد علىىى وجىىود الكفيىىل السىىعودي فىىي المتجىىر ممىىا أبعىىد العمالىىة 

للعمالىىة السىىعودية بىىالعودة للعمىىل فىىي هىىذه األجنبيىىة السىىائبة عىىن أسىىواق الخضىىار وفىىتح المجىىال 

ومع ما قامت به الوزارة من تنظيمات بهىذا الخصىوص إال أنىه يبىدو أن تلىك المشىكلة . األسواق

ال تزال تظهر بىين الحىين واآلخىر وفىي عىدد مىن المنىاطق والمحافظىات بالمملكىة
11

كىذلك فقىد . 

منيةالعديد من االنعكاسات األ" السائبة"أصبح للعمالة األجنبية 
13
من جانىب آخىر، بالقىدر الىذي  

سىىاهم فىىي خلىىق تجمعىىات عماليىىة
12
كبيىىرة فىىي عىىدد مىىن الحواضىىر الكبىىرى فىىي المملكىىة، فبعىىد  

تصىىحيح أسىىواق الخضىىار تحديىىداً وإلىىزام الكفيىىل السىىعودي بالتواجىىد فىىي أمىىاكن بيىىع التجزئىىة، 

وجمىع خامىات  من خالل التجول فىي الشىوارع" اإلسكراب"اتجهت العمالة السائبة لالتجار في 

الحديد المترامية إضافة إلى نهب أغطية غرف التفتيش الخاصة بمؤسسات وشركات الخىدمات 

الموجىودة فىي شىوارع المىدن باإلضىافة ( الماء، الكهرباء، الهىاتف، والصىرف الصىحي)العامة 

إلى قطع كيابل الكهرباء وغيرها مما أدى إلى تىذمر الكثيىر مىن الشىركات لمىا ترتىب علىى ذلىك 

خسائر لها، وكذلك المواطنين الىذي تضىرروا مىن ذلىك إمىا بسىقوط سىياراتهم وتعثىرهم فىي من 

غىىرف التفتىىيش التىىي أصىىبحت مكشىىوفة بعىىد نهىىب أغطيتهىىا أو بانقطىىاع تيىىارات الكهربىىاء عىىن 

واسىىتمرت هىىذه األزمىىة فتىىرة معينىىة إال أن تىىدخلت السىىلطات األمنيىىة . المنىىازل واالسىىتراحات

ال بىد مىن اإلشىارة هنىا فىي سىياق رصىد تىداعيات إشىكالية االتجىار و. ووضعت حداً لهىذا األمىر

بالتأشيرات إلى حقيقة أن االتجىار بالتأشىيرات ومىا ترتىب عليىه مىن تىداعيات اقتصىادية وأمنيىة 

أصبح أمراً عادة ما تستخدمه بعىض المنظمىات الدوليىة ضىد المملكىة باتهامهىا باالتجىار بالبشىر 

وانتهاك حقوق اإلنسان
11
. 

 :ائص العاطلينخص 2.2.2

فإلى . هناك من يؤكد على أهمية خصائص العاطلين عن العمل في فهم البطالة في المملكة 

برامج التدريب  فعاليةجانب ما سبق اإلشارة إليه أعاله من ضعف تأهيل العاطلين وعدم 

، حيث الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الخاص ال لحاجة سوق العمل

ال ماثلة و تشكل عامالً من العوامل الرئيسة التي تقف وراء تفشي البطالة لدى القوى تز

يأتي في مقدمتها كون مستوى األجور في  هناك من يضيف أسباباً أخرىالعاملة الوطنية، فإن 

دون توقعات العامل المواطن؛ مما يجعله يحجم عن العمل  -بشكل كبير-القطاع الخاص تأتي

                                                           
29
، العدد 3429ربيع األول،  21جريدة الرياض، األنين " عمالة وافدة تسيطر على سوق الخضار والمحال التجارية  "أنظر مقال إبراهيم الشمراني  

34525 . 
11
سبتمبر  5صحيفة وجوه االلكترونية، عدد السبت " عصابات العمالة الوافدة تسيطر على بيع الخضار :مكتب العمل "المثال مقال  أنظر على سبيل 

2119. 
13
 . 35128:، العدد3411شوال  31ي جريدة الرياض، ف" المشاكل التي ال تنتهي للعمالة األجنبية "أنظر مقال عابد خزندار  
. 3424الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحث غير منشور، : أنظر بحث عبدهللا الخليفة ، تجمعات العمالة الوافدة في شارع البطحاء بالرياض خالل إجازة األسبوع، الرياض 12
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هـ، 3429جماد األولى،  38، جريدة عكاظ، الخميس "والتقارير الدولية.. االتجار بالبشر في المملكة بين الواقع "انظر مقال إبراهيم المنيع  

 34588:العدد



عدم مالئمة تخصصاتومن تلك األسباب . صفي القطاع الخا
14
الحتياجات سوق  العاطلين 

مما ينعكس بالضرورة على طالبي  ؛تدني الخلفية التعليمية ألسر العاطلين عن العملالعمل، و

تدني مستوى المرونة لدى العامل  هم وضعف تكيفهم مع متطلبات السوق، ومن ذلكالعمل أنفس

بنظام العمل وأقل  تكيفاً مع ظروف ومتطلبات العمل في  مما يجعله أقل التزاماً  ؛المواطن

القطاع الخاص؛ وهو ما يؤدي به إلى االنقطاع والتسرب الوظيفي بفترة ليست طويلة من 

عدم مبادرة طالبي العمل في تسجيل أسمائهم  ومن تلك األسباب. توقيعه للعقد وااللتحاق بالعمل

التوظيف في القطاع الخاص؛ وشيوع ما يعرف  لدى مكاتب العمل، كي تقوم بمساعدتهم على

االختيارية التي تمثل األفراد الذين يبحثون عن عمل مختار وبالتالي يفضلون العمل  بالبطالة

القطاعات الحكومية أو ما شابهها، ويحجمون عن العمل في القطاعات اإلنتاجية  في

األخرى
15

ية والمجتمعية التي ال تزال الثقاف، والذي يمكن أن يكون انعكاساً لبعض األبعاد 

 .سيادة النظرة الدونية لألعمال الفنية والمهنية مجسدةً  ،موجودة

وال بد من اإلشارة هنا في هذا السياق إلى أن العزوف عن العمل في القطاع الخاص يعبر عن 

 تعطي األفضلية للقطاعتلك ثقافة العمل السائدة لدى القوى العاملة الوطنية؛  فثقافة العمل 

كان العامل المواطن  االحكومة، فإذكاهل الحكومي؛ وهو ما يضع المسؤولية هنا على 

سيحصل على الوظيفة بالمرتب المناسب والجهد أو اإلنتاجية المتواضعة في القطاع 

الحكومي، فلماذا يتجه للعمل إلى القطاع الخاص
16

يجسد قصور نظرة الشباب قد ؛ وهو ما 

المتطلبات المهنية واألخالقية اص وإحجامه عن التكيف مع السعودي للعمل في القطاع الخ

للعمل في الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الخاص والتي تعتمد على المنافسة وإثبات 

 .القدرة والجدارة

 :دور القطاع الخاص 2.2.2

 وال تخلو الكتابات الموجودة عن البطالة من اإلشارة إلى دور القطاع الخاص في استمرار 

ظاهرة البطالة وتنامي حجمها مع مرور الزمن؛ فمعظمها يؤكد على عدم تعاون القطاع 

ت آالمنشالخاص، بل تهربه وعدم تجاوب مؤسساته كما يجب مع سياسات السعودة خاصة 

. عن التأشيرات الممنوحة للقطاع الخاص( 5)والمحالت التجارية الصغيرة، أنظر جدول رقم 

ت سعودة العمالة في القطاع الخاص، إال أن هذا القطاع ظل ينمو فعلى الرغم من جهود سياسا

  .معتمداً في الجزء األكبر منه على األيدي العاملة األجنبية، كما هو واضح من الجدول أدناه

 

 

                                                           
14
 .اإلنسانيةويسري ذلك على جزء ليس بالهين من الخريجين الجامعيين والجامعيات في تخصصات العلوم  
15
 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20061216/Con2006121671756.htm 
16
 .6983العدد  الحكومة،بشركات توظيف تحت إشراف « الوظائف الوهمية»تحاصر « العمل»االقتصادية،  



العاملون في القطاع الخاص حسب الجنس والجنسية( 2)جدول رقم 
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( 2118)العمالة الوطنية في القطاع الخاص حتى عام  أن( 5)رقم  ومن الواضح من الجدول

وارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف عام ، %(31،3)لم تشكل إال نسبة صغيرة لم تتجاوز 

                                                           
 

جداول غير منشورة عن من هم على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص، حسب النشاط االقتصادي الرئيسي ( 2133)وزارة العمل ؛ 212:، ص2119مؤسسة النقد، التقرير السنوي الخامس واألربعون، : أنظر كالً من 18

 (م2133)هـ  3411/3412الجنس والجنسية  عام و

 



%( 3119)لتشكل ( 2133)ثم انخفضت  بشكل ملحوظ عام %( 31،1)لتصل إلى  ( 2118)

؛ (2133، 2118، 2118)عوام شكلت العمالة الوافدة النسبة العظمي لأل وبالمقابل، فقد .فقط

هذا وعلى الرغم  .التوالي على%( 8913)و %( 86،8)و %( 86،9)بلغت تلك النسبة  حيث

الخاص يفوق نظيره لدى العمالة من أن معدل النمو السنوي للعمالة الوطنية في القطاع 

للعمالة الوطنية والعمالة األجنبية على  %(616)و %(  811) األجنبية، حيث بلغ المعدل

لصالح العمالة األجنبية،  ( م2118)إل أن المالحظ أن معظم النمو في التشغيل لعام إالتوالي، 

 ( 118149)شكلت ألجنبية عامالً، فإن العمالة ا (195193) ففي الوقت الذي بلغ حجم النمو 

بينما لم تشكل العمالة الوطنية التي دخلت سوق العمل لعام %( 81،94) أي ما نسبته عامالً،

عام %( 3216)هذه النسبة بنحو  انخفضتفقط، بل  (%36،16)إال ما نسبته  ( م2118)

يؤكد  وهو ما%(   96)لصالح العمالة الوافدة التي سجلت نسبتها للعام نفسه نحو ( 2133)

ير على األيدي العاملة األجنبية؛ على أن نمو التشغيل في القطاع الخاص يعتمد إلى حد كب

ولكن األمر ال يتوقف إلى هنا،  .حيث بدا القطاع الخاص مستحوذاً عليه من قبل العمالة الوافدة

العمل فهذا النمو إنما يعود في حقيقة األمر إلى نمو بعض القطاعات التي ال يرغب المواطنون 

بإقبال المواطنين على العمل  تحظىفيها كقطاع البناء والتشييد وغيره من القطاعات التي ال 

 32)وإليضاح هذا الجانب تم إعداد الرسوم البيانية التالية التي توضح توزيع المشتغلين . فيها

 . حسب أقسام المهن الرئيسة والجنسية( سنة فأكثر

 

 ( من إجمالي الفئة المهنية)هنة ة العاملة حسب الجنسية والمالهرم السكاني للقو( 2)شكل رقم 

 



أن العمالة الوافدة تفوق نظيرتها الوطنية في التركز ( 1)الشكل البياني رقم ومن المالحظ من 

، 4، 8هن ذات األرقام الم)، والبيع،  والمهن الزراعية وما في حكم تلك المهن اإلنتاجفي مهن 

 الحكومي كاألعماللعاملة الوطنية في المهن التي ينتمي أغلبها للقطاع بينما تتركز اليد ا( . 6

وذلك بصورة تفوق   ،(5، 1، 2هن ذات األرقام الم)والكتابية وقطاع الخدمات  اإلدارية،

 .بكثير نظرائهم الوافدين

 (من إجمالي الفئة الجنسية)الهرم السكاني للقوة العاملة حسب الجنسية والمهنة ( 2)شكل رقم 

 

 اإلنتاج، فيوضح أن قوة العمل الوافدة تتركز بشكل كبير في  مهن (4)البياني رقم  الشكلأما 

، تليها  المهن %( 44188)بنسبة بلغت  (العتالة)وما إليها من مهن التشغيل والنقل والتحميل 

والمهن  ، بينما تتركز اليد العاملة الوطنية في المهن الخدمية5، 8المهن ذات األرقام )الخدمية 

 .(3، 5المهن ذات األرقام )الفنية والعلمية وما إليها 

 (من إجمالي قوة العمل)الهرم السكاني للقوة العاملة حسب الجنسية والمهنة ( 2)شكل رقم 

 



كما تتكرر الصورة نفسها إذا ما تم حساب النسبة من إجمالي قوة العمل، حيث يبدو واضحاً 

وما إليها من مهن  اإلنتاجن العمالة الوافدة تتركز في مهن أ( 5)البياني رقم  الشكلكما في 

من قوة العمل في %( 11)وهي ما يعني أن نحواً من  ،(العتالة)التشغيل والنقل والتحميل 

تمثل قطاعاً غير جاذب  بطبيعتهاهي  والتيالمملكة هي عمالة وافدة تعمل في المهن اإلنتاجية، 

 .للعمالة الوطنية

غير  إلنتاجيةفي القطاعات ا بشكل كبير تتركزأن العمالة غير الوطنية  القول عليه، فإنه يمكن

 .بشكل عام لليد العاملة الوطنية أو المغرية الجاذبة

حسب الحالة ( سنة فأكثر 12)الهرم السكاني توزيع السكان المشتغلين ( 2)شكل رقم 

 ( من إجمالي الفئة التعليمية)التعليمية والجنسية 

 
االعتبار الحالة التعليمية لليد العاملة، وهو ما في تتضح الصورة بشكل أكبر إذا وضعنا وربما   

الفروق  أنيتبين لنا ( 6)فبالنظر في الرسم البياني رقم . أدناه الواردةالبيانية  األشكالتبرزه 

ي فر بروزاً بأك لالعاملة الوافدة بشك في المستويات التعليمية حسب الجنسية هي لصالح اليد

قرأون ويكتبون، بينما تتفوق العمالة الوطنية على نظيرتها الوافدة في فئة يمن فئة ين وياألم فئة

 .أما بقية الفئات فالفروق لصالح العمالة غير الوطنية. حملة الشهادة االبتدائية

 

 

    



  

ليمية والجنسية حسب الحالة التع( سنة فأكثر 12)الهرم السكاني توزيع السكان المشتغلين (  ) شكل رقم

 ( من إجمالي الجنسية)

 

أن اليد العاملة الوافدة يؤكد النتيجة السابقة المتمثلة في ، (8)الرسم البياني أعاله، رقم  كما أن

؛ ين وفئة من يقرأون ويكتبونيفئة األمأدني المستويات التعليمية وهما  بشكل كبير في تتركز

تتركز في هاتين الفئتين، وهو ما يدعم النتيجة من العمالة الوافدة %( 44)ما مجموعة فما 

وما إليها من مهن التشغيل والنقل  اإلنتاجالسابقة الخاصة بتركز العمالة الوافدة في مهن 

، ففئة االبتدائيةأما اليد العاملة الوطنية فتتركز في فئة حملة الشهادة  (.العتالة)والتحميل 

من إجمالي العمالة %( 42186)في هاتين الفئتين فقد بلغت نسبة العمالة الوطنية  األميين؛

 . الوطنية
حسب الحالة التعليمية والجنسية ( سنة فأكثر 12)الهرم السكاني توزيع السكان المشتغلين ( 1)شكل رقم 

 ( من إجمالي قوة العمل)



 

كما تتكرر الصورة نفسها إذا ما تم حساب النسبة من إجمالي قوة العمل، حيث يبدو واضحاً 

أكثر من ربع القوى العاملة في المملكة العربية السعودية،  أن( 8)ما في الرسم البياني رقم ك

و " من يقرأ ويكتب"، هي عمالة وافدة ذات مستويات تعليمة متدنية؛ فئتا %(26124)أي 

من %( 32122)، في حين ال تشكل العمالة الوطنية من ذات الفئتين التعليميتين إال "أمي"

 .ة العاملةإجمالي القو

في القطاعات  تتركز بشكل كبير ، من جانب،عليه، فإنه يمكن القول أن العمالة غير الوطنية

التي ال تحظى باإلقبال عليها من قبل اليد العاملة الوطنية، كما تتركز، من جانب  اإلنتاجية

 .آخر، في أدنى المستويات التعليمية

المواطنين العاملين في القطاع الخاص نمو ض نسبة إن هذه النتائج تقدم تفسيراً منطقياً النخفا

المواطنين نمو خالل الخمس سنوات األخيرة على وجه الخصوص؛ ففي حين بلغت نسبة 

نمو من إجمالي %( 3616)نحو  ( م2118-م2118) خالل الفترةالعاملين في القطاع الخاص 

-2118) ل الفترة خال%( 4)قوة العمل في هذا القطاع، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 

 إلىالعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص  نمو نسبة ارتفعت، وبالمقابل (م2133

(.  5)كما هو واضح من الجدول السابق رقم   خالل الفترتين ذاتهما،%( 96)و  %(81194)

ى عل،فمن المعلوم أن الخمس سنوات الماضية قد شهدت نمواً سريعاً في قطاع البناء والتشييد 

وجه الخصوص؛ وذلك نتيجة لمشروعات البنى التحتية المتعلقة بالطرق وبقطاع اإلسكان على 

وجه الخصوص الذي شهد اهتماماً حكومياً غير مسبوق تجسد في إنشاء وزارة خاصة 

وما تبع ذلك من تخصيص موازنات  باإلسكان ألول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية

لكن هذا النمو لم ينعكس على . الذي انعكس على نمو هذا القطاع مراألضخمة لهذا القطاع، 

 األعمال السواد األعظم من أن إالال لشيء  ،العاطلين عن العمل من المواطنين استيعاب

وما إليها من مهن التشغيل والنقل  اإلنتاجالمطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات تنتمي الى مهن 



لين فيها المستويات التعليمية المتدنية؛ وبالضرورة فهي يغلب على العام والتحميل، والتي

تتميز بتدني مداخيل العالمين فيها؛ األمر الذي جعل من الضرورة اللجوء الى استقطاب المزيد 

العمالة الوافدة لسد هذه الحاجة؛ وهو ما يمكن في ضوئه فهم نقص النمو في نسبة اليد  من

         (.    م2133)عام %( 4)إلى ( م2118)عام %( 36)العاملة الوطنية من 

 :البعد الديموغرافي2.2.2

ومن العوامل ذات اآلثار طويلة المدى على تنامي ظاهرة البطالة في المملكة ما يتعلق بالبنية  

الديموغرافية في المملكة؛ فهي بنية شابة ومستمرة في نموها السريع، فمعدل الوالدة الخام 

(CBR ) ل الوالدة اإلجمالي ومعد( 2419)البالغ(TFR ) ومعدل النمو ( 1،15)البالغ

البالغ ( MEDIAN AGE)، ووسيط العمر البالغ (2،24)البالغ ( PGR)السكاني البالغ 

مؤشرات جميعها تؤكد على زيادة وسرعة النمو السكاني في المملكة، وهو ما ( 24،4)

من أهم مالمح تلك البنية أن أكثر ولعل . يضعها عالمياً في مصاف الدول األسرع نمواً سكانياً 

من نصف سكان المجتمع من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، وهو ما يعني زيادة 

مضطردة سنوياً في أعداد الشباب من خريجين الجامعات وغيرهم من خريجي المعاهد 

مل ومؤسسات التعليم والتدريب المهنية األخرى ممن سوف لن يجدوا لهم مكاناً في سوق الع

إذا ما بقيت األمور كما هي بدون تبني الدولة لسياسات جذرية لحل مشكلة البطالة؛ فقد حددت 

ألف شاب سعودي يضافون سنويا إلى ( 366)بعض الجهات المهتمة بموضوع البطالة أن 

العاطلين عن العمل لعدم وجود فرص وظيفية كافية قائمة
18
.  

لمتخذة لمواجهة البطالة في المملكةة العربيةة ا (الرسمية واألهلية) السياسات واإلجراءات .2

 :السعودية

 :اإلجراءات الرسمية 1.2

العديد من اإلجراءات والسياسات لعالج مشكلة  اتخذت بد من اإلشارة إلى أن الدولة قد ال

البطالة، فأوجدت منذ ثالثة عقود بعض الهياكل اإلدارية لتنظيم القوى العاملة ووضع 

ة لسوق العمل، وذلك كمجلس القوى العاملة الذي صدر نظامه عام السياسات والتدابير المنظم

 عام ، كما أن فصل العمل عن وزارة الشؤون االجتماعية(م3981/هـ3411)

وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصالحياته إلى (  2115/هـ3425)

ليد العاملة السعودية وعدم وزارة العمل آنذاك جاء ترجمةً لتفاقم مشكلة البطالة في أوساط ا

ومن السياسات المهمة في إطار سعودة  .نجاح جهود السعودة المبذولة حتى ذلك الوقت

هـ بشأن زيادة فرص 32/4/3425وتاريخ (  321)الوظائف قرار مجلس الوزراء رقم 

ومجاالت عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محالت بيع 

وزارة العمل في  بهولعل أهم ما قامت  .ستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعوديةالم

وطنية لمكافحة البطالة، والتي أعدتها  إلستراتيجيةمجاالت عالج مشكلة البطالة هو تبنيها 
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( 26) عاماً، تسعى خاللها لتنفيذ( 25)بالتعاون مع القطاع الخاص، تغطي فترة زمنية مداها 

آلية لتحقيق ثالثة أهداف مرحلية، تشمل السيطرة على البطالة في ( 318)طريق  سياسة عن

المرحلة القصيرة التي حددت مدتها بسنتين، ثم تخفيض معدالت البطالة في المرحلة 

المتوسطة التي تمتد لثالث سنوات، ثم العمل على تحقيق ميزة تنافسية لالقتصاد الوطني، 

في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين سنة اعتماداً على الموارد البشرية
19

وقد تم الموافقة على . 

األمر  هـ، كما صدر5/8/3411في ( 261)بموجب المرسوم الملكي رقم  اإلستراتيجيةهذه 

هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول 2/8/3412وتاريخ ( 323/أ)الملكي رقم 

المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي  الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول

ين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة   .الجامعات المعد 

وحاولت الوزارة في إطار سياسات توطين الوظائف التحكم في البطالة من خالل إجراءات 

في القطاع عديدة، شملت تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين 

( 311)ألف طالب عمل وتم توظيف نحو( 355)الخاص، وبلغ عدد المسجلين في الحملة نحو 

ألف من المسجلين، إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، بالتعاون 

مع صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة الستيعاب 

 من الخاص القطاع في للعمل المؤهلة العاملة القوى عبر توفير هذا القطاع السعوديين في

 معوقات تعالج مميزة دراسات وإجراء العمل سوق احتياجات مع برامج تتواءم تمويل خالل

التوظيف
41
وقد بلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع  .

ومن تلك اإلجراءات التي . ألف شخصاً ( 344)ر من الخاص خالل السنوات الماضية أكث

قامت بها الوزارة إنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد 

البشرية، بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص، 

لحد من تدفق العمالة الوافدة وتطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد االستقدام، بغرض ا

بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها، وتعيق توظيف العمالة الوطنية، كما انه نتيجة لذلك 

ألف تأشيرة في ( 598) الخاصة من نحو للمنشآتانخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنوياً 

زارة إجراءات واتخذت الو. 2115ألف تأشيرة في عام (  151)، إلى نحو 2112عام 

صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات 

المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض األنشطة والمهن على السعوديين، بما في 

ذلك قرارا مجلس الوزراء بشأن توسيع فرص ومجاالت العمل للمرأة السعودية، إضافة إلى 

على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، بإنشاء مجلس استشاري  العمل

للوزارة، يضم نخبة من رجال األعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف 

واالستقدام، وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجلس الغرف 

من السابق ألوانه تقييم ما يس ول. 43لسعودية والغرف بالمناطق المختلفةالتجارية الصناعية ا

راحل قصيرة من نتائج، خاصة وأنها حددت لها ثالث م االستراتيجيةترتب على تطبيق هذه 
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ومتوسطة وطويلة األجل
42
 المتمثلة في  لالستراتيجية، المرحلية األهداف بالنظر إلى ف .

المتوسط  المدى في تخفيض معدلها"و ، (عامين)القصير  المدى في "البطالة على السيطرة"

الواضح في ضوء االستراتيجية، فإنه من  اعتمادثالث سنوات منذ مضى ، وحيث (سنوات 1)

أن تلك األهداف المرحلية  ما سبقت اإلشارة إليه حول وضع قوى العمل المحلية والبطالة

لعمل، كما ال طالة ال تزال خارجة عن سيطرة وزارة ابمداها القصير والمتوسط لم تتحقق، فالب

(م2119)يستبعد أن معدلها في الوقت الراهن قد زاد عما كان عليه الوضع عام 
 41

في ضوء  

ما شهده قطاع التشييد من نمو سريع خالل األربع سنوات الماضية والذي تمت مواجهته 

بزيادة استقدام العمالة األجنبية
44

 . 

" نظام حافز"ي خرجت مؤخراً في إطار مواجهة مشكلة البطالة ما يعرف بـ ومن السياسات الت

، ه21/1/3414في  11/الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين بموجب األمر السامي رقم أ

ـ وينطوي صندوق تنمية الموارد البشرية السالف الذكر إلى وأسند أمر إدارته واإلشراف عليه 

ط التي تثبت أحقية العاطل عن العمل للمعونة والبالغة ألفي البرنامج على مجموعة من الشرو

لتحقيق أهداف رئيسة يأتي من بينها دعم '' حافز''ويسعى برنامج . عشر شهراً  اثنيلاير ولمدة 

وتحفيز الجادين في البحث عن عمل خالل فترة بحثهم عن العمل، من خالل صرف إعانة 

الحصول على هذه اإلعانة من عدمه، سيكون أمرا  مالية شهرية لهم، وتبعا لذلك فإن استمرار

مرهونا بمدى جدية الباحث عن العمل، واستمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن 

العمل؛ لكون أن الهدف األساسي من هذه اإلعانة المالية، هو مساعدة الباحث في الحصول 

ومن بين تلك األهداف  .بتعلى وظيفة دائمة ومناسبة، وليس الركون لإلعانة كمصدر لدخل ثا

الرئيسة أيضا، توفير برامج تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل خالل فترة استحقاقهم؛ وذلك 

 .بهدف دعم وزيادة فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم

لعمل، ويشترط البرنامج لحصول الباحث عن العمل على إعانة مالية خالل فترة بحثه عن ا

االستمرار في البحث بجدية عن العمل، وتحديث معلوماته بشكل دوري ومنتظم، إضافة إلى 

 .إكمال الدورات التأهيلية والتدريبية، التي يتم توفيرها للمستحقين لإلعانة

وتؤكد آخر إحصائية ظهرت عن حجم المستفيدين من البرنامج أن عددهم بلغ حتى شهر 

 .مستفيداً  311651193هـ نحو 3411رمضان 

ولحداثة هذا النظام، حيث لم يمض على تطبيقه اال نحو ثالثة عشر شهراً، فإنه من السابق 

تقييم اآلثار التي ترتبت على هذا البرنامج على مسألة البطالة في أوساط القوى العاملة  ألوانه

؛ بل هناك من  ليست متفائلة على أدنى تقدير هذا فإن النظرة العامة لنظام حافز ومع. الوطنية

يعتقد أن هذا النظام قد آل إلى خالف ما هو متوقع منه؛ حيث حف ز بعض العاملين من ذوي 
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44
  .(م2119)تجدر اإلشارة هنا إلى أن آخر بيانات عن البطالة في المملكة العربية السعودية قد صدرت عام  



المنخفضة إلى ترك أعمالهم لالستفادة من المردود المالي الذي يوفره حافز للعاطلين  األجور

شهرياً ( لاير ألفي) عن العمل
45
. 

يتعلق ببرنامج  ام إطار توطين الوظائففي  الوزارة اتخذتهاومن اإلجراءات الحديثة التي 

م أداء المنشآت ي، حيث يهدف برنامج نطاقات إلى تقي  "لنتعاون للتوطين"ومبادرة " نطاقات"

بحيث يكافيء النطاقين الممتاز . ويصنفها إلى نطاقات ممتاز و أخضر و أصفر و أحمر

عطي مهلة أطول للمنشآت واألخضر األعلى توطينا ويتعامل بحزم مع األحمر األقل توطيناً وي

في النطاق األصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز 

تشجيع كل من القطاع الخاص على النمو فتستهدف " لنتعاون للتوطين"أما مبادرة  .والتنافس

ات فرص وظيفية تستوعب أبناء وبنات الوطن، وأيضاً لتحفيز شباب وشاب إيجادمن أجل 

الوطن للخوض في مجاالت العمل ووضع بصمات نجاح حقيقية فيه ، وذلك أسوة بعديد من 

 أمثلةقصص الشباب والشابات والتي تكللت بالنجاح والتدرج في السلم الوظيفي حتى أضحت 

.يقتدى بها
 46

  

 يرةاألخومن المستجدات في إطار جهود الحكومة لمواجهة البطالة ما يتردد إعالمياً في اآلونة 

من قيام وزارة العمل في الوقت الحاضر ببلورة مبادرتين مهمتين
48

تتمثل األولى في تأسيس . 

حيث تعمل وزارة العمل حاليا على دراسة إنشاء المرصد : مرصد وطني للقوى العاملة

الوطني للقوى العاملة تحت مظلة واحدة وبمشاركة جميع الجهات المعنية، وهو مشروع  من 

م بصورة كبيرة في معالجة الكثير من األمور المرتبطة بالعمل والعمال المنتظر أن يسه

مواطنين ووافدين بما في ذلك خصائصهم المختلفة والوظائف المتاحة في سوق العمل وغيرها 

وفكرة هذا المرصد تقوم على الربط بين كل قواعد البيانات الخاصة بالموظفين . من األمور

ي ذلك بيانات مركز المعلومات الوطني وبيانات القوى والصادرة عن كل الجهات، بما ف

العاملة السعودية في القطاع الخاص وبيانات التأمينات االجتماعية حول العمالة األجنبية، 

ووزارة التربية والتعليم . وبيانات الداخلية، وكذلك الوزارات األخرى مثل وزارة التعليم العالي

طن السعودي أو المواطنة منذ المرحلة االبتدائية من فهذا المرصد سيرتبط بالموا. وغيرها

خالل السجل المدني، حيث يكون مركز المعلومات الوطني هو الحاضن لهذه المعلومات التي 

تتبع الشخص منذ وقت مبكر في حياته على اعتبار أنه قوة عاملة جاهزة لسوق العمل أو 

صد البيانات والمعلومات التي لديه وسيتيح هذا المر. ستدخل سوق العمل في وقت الحق محدد

للجميع، ولكل الجهات المستفيدة، وسيكون في غاية األهمية لمتخذي القرار والمخططين سواء 

في القطاع العام أو الخاص، فعند التخطيط لمشروعات معينة أو جديدة سيكون أمام المخطط 

 .كل ما يحتاجه من المعلومات عبر المرصد
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 .6983العدد  الحكومة،بشركات توظيف تحت إشراف « الوظائف الوهمية»تحاصر « العمل»االقتصادية،   



تعمل تحت مظلة صندوق الموارد " شركات توظيف"فتتمثل في إنشاء أما المبادرة الثانية 

البشرية،  تتولى هذه الشركات استقطاب األفراد السعوديين والسعوديات الذين ما زالوا جددا 

في سوق العمل، ومن ثم تقوم بتسجيلهم في سجالت التأمينات التابعة لهذه الشركات وتعمل 

. عن فرص عمل ، ينتقلون بعدها إلى الشركات األخرىعلى تدريبهم وتأهليهم والبحث لهم 

ستة )فبعد فترة محددة . ويتمثل الدور الذي تقوم به هذه الشركات في العمل كوسيط توظيف

من التحاق طالب العمل بشركة التوظيف ينتقل طالب العمل بعد أن ( أشهر أو سنة أو سنتين

وتأمل وزارة العمل بهذه المبادرة . خاصأصبح مؤهالً وجاهزاً للعمل إلى شركة في القطاع ال

القضاء على موضوع شركات التوظيف الوهمية واستغالل البعض للكثير من البرامج التي 

ويتوقع المخططون لهذه المبادرة أن تسهم في . أطلقتها وزارة العمل أخيرا لتوطين الوظائف

ة ومحالت بيع المالبس ردم الفجوة القائمة خاصة في قطاعات معينة كقطاع البيع بالتجزئ

 .النسائية

 :السعودي للتسليف واالدخار البنك 2.2

يمثل البنك أحد أقدم البرامج الحكومية في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للمواطنين؛ 

تم تطوير البنك عبر تنويع أنشطته ( 3428)وفي عام (. هـ3192)حيث تم تأسيسه عام 

 :وفق نظامه الجديد في األمور التالية وتطوير أعماله، وتمثلت أهدافه

  تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة وألصحاب الحرف والمهن من

 .المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة األعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص

  تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم

 .لى التغلب على صعوباتهم الماليةع

 القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة. 

  وإيجاد األدوات , لألفراد والمؤسسات في المملكة واالدخارالعمل على تشجيع التوفير

 .التي تحقق هذه الغاية

ويتميز البنك . ليار لايرم 16وقبل عامين، صدرت األوامر السامية برفع رأس ماله لتصل إلى 

كما يقدم البنك برنامجين . فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة(  26) بتعدد فروعه البالغة 

 :لإلقراض هما

بنوعية  االرتقاءالذي تم تصميمه واعتماده بــطـريـقة تعمل على  ":مسارات"برنامج . 1

ــــطـى األولــويــة للمخترعين ليقدموا المشاريع التي يمولها، ومن ذلك أنه فتح المـــجـال وأع

وأيــضــاً أعـــطــى الفــرصة لمن لـديــهــم مشاريع مميزة .. اختراعاتهم على أرض الواقع 

كما .. ألــف لاير  111في الـقــطــاعين الصناعي والخدمي وتزيد تكلفتها االستثمارية عن 

جميع التخصصات والتي تقل تكلفتها يستـهدف البرنامج المشاريع الصغيرة والناشئة في 

كــمــا أتــــاح البرنــامـج المجال ألفراد األسر المنتجة أن .. ألف لاير  111االستثمارية عن 



كــمــا ضم .. يـــحــصــلوا على دعم مـن البنك لتمويل مشاريعهم ومزاولتها من منازلهم 

ويــأتي هذا االهتمام .. لنقل المدرسي البرنامج شريحة الراغبين في تملك سـيـارات األجرة وا

والدعم تماشياً مع سياسة الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة التي تعتبر المحرك 

 .الرئيس للتنمية

القروض  -ترميم المنازل -الزواج) القروض االجتماعية لمواجهة المتطلبات الضرورية. 2

(لاير للقسط 851)لى أقساط شهرية لاير تسدد ع 451111بحد أعلى للقرض ( األسرية
48
. 

 

 :جراءات األهلية المواجهة البطالةاإل 2.2

والكتمال الصورة حول هذا الجانب من الورقة، ال بد من اإلشارة إلى الجهود األهلية  

فبصرف النظر عن مدى  .والخيرية في مواجهة مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية

الماضية  سنةتحقيق ما ترمي إليه، فقد ظهرت خالل الخمسة عشر فاعلية تلك الجهود في 

العديد من الجهود التي ساهمت بشكل أو بآخر في التعامل مع مشكلة البطالة بعد أن أضحت 

ويمكن تصنيف تلك الجهود في قسمين . تشكل مشكلة مجتمعية تحتم على الجميع التعامل معها

سهام في مواجهة المشكلة والثاني يتمثل في دور كبيرين أحدهما دور القطاع الخاص في اإل

مؤسسات المجتمع المدني ممثال في القطاع الخيري والمؤسسات غير الربحية في مواجهة 

 .البطالة

 :القطاع الخاص 1.2.2

مىىن إجمىىالي %( 3119)ال تشىىكل قىىوة العمىىل الوطنيىىة العاملىىة فىىي القطىىاع الخىىاص أكثىىر مىىن  

%( 311)مىن الىذكور و%( 916)، مىنهم (8883496)عىددهم  العاملين في هىذا القطىاع البىالغ

من اإلناث، وذلك في ضوء ما سبقت اإلشارة إليه؛ األمر الذي يعني التدني الشديد فىي مسىاهمة 

 .  اليد العاملة الوطنية في هذا القطاع

وأمام االنتقادات الموجه لهذا القطاع وضعف استيعابه للقوى العاملة الوطنية، فقد شرعت 

ل السنوات القليلة الماضية العديد من مؤسسات القطاع الخاص ممثلة في بعض الشركات خال

والقت هذه . الكبرى والبنوك باعتماد برامج بهدف جذب المواطنين للعمل في هذا القطاع

"المسؤولية االجتماعية"التوجهات المزيد من الدعم تحت مبدأ 
49
حيث وجدت تلك المؤسسات  

                                                           
48

 http://www.scb.gov.sa/AboutUs.aspx: أنظر  
49
: نهاتعددت تعريفات المسؤولية االجتماعية، وربما يكون التعريف المفضل هو ما طرحه مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة الذي عرفها با 

لى تحسين نوعية الظروف المعيشية االلتزام المستمر من قبل منظمات األعمال بالتصرف أخالقيا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل ع"

التزام بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل "كما عرفها البنك الدولي بأنها ". للقوى العاملة وعائالتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل

أما الغرفة ". لتجارة ويخدم التنمية في آن واحدالعمل مع موظفيها والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم ا

جميع المحاوالت التي تسهم في مبادرة منشآت القطاع الخاص لتحقيق تنمية بسبب "التجارية العالمية فقد اعتبرت المسؤولية االجتماعية بأنها 

 ( http://csrksa.arabblogs.com/archive/2009/8/923748.html: أنظر. )اعتبارات أخالقية واجتماعية

 



وعموماً تعد هذه البرامج .  51العمل من المواطنين تجسيداً لهذا المبدأ في تمكين العاطلين عن

اللطيف جميل الذي تم تأسيسه عام  حديثة النشأة، وأقدمها تجربة في هذا المجال برامج عبد

وبرنامج مصرف الراجحي والتي تعتبر   ،ومن تلك البرامج برنامج  البنك األهلي( . م2114)

ويدخل من ضمن برامج هذا القطاع برامج مراكز . مقام األولبرامج تدريبية نسائية بال

التدريب والتوظيف التابعة للغرف التجارية والصناعية البالغة ثمانية وعشرين غرفة تجارية 

وصناعية منتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة
53

عبر  ، كما يقوم مجلس الغرف السعودية

بدعم برامج توطين الوظائف، وبدعم ن الكبرى الغرف التجارية والصناعية المنتشرة في المد

برامج التعليم والتدريب األهلي
52

؛ فمعظم الغرف في الوقت الحاضر، لديها مراكز للتدريب 

والتوظيف، وأقدم هذه الغرف التي عرف عنها القيام بذلك الغرفة التجارية والصناعية 

األمر كذلك بالنسبة أهيل، وبالرياض والتي يوجد بها منذ عشرين عاماً مركز للتدريب والت

وقد دفعت تلك المراكز بالمئات من الشباب إلى سوق . في المنطقة الشرقية للغرفة التجارية

كما تجدر اإلشارة إلى أن كبريات الشركات المحلية مثل  . العمل على مدى تلك الفترة

أرامكو
51
وجد من ضمن يالسعودية  االتصاالتوشركة وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع  

لمية للعمل في هياكلها اإلدارية مراكز للتدريب والتوظيف تقوم بمهمة تهيئة حملة الشهادات الع

قطاعتها المختلفة؛ األمر الذي جعل توظيف القوى العاملة الوطنية في الشركات الكبرى ال 

يواجه مشكلة مثلما هو الحال في الشركات المتوسطة والصغيرة حيث إشكالية توطين 

من منشآت %( 85)لوظائف ماثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل نحو ا

 .القطاع الخاص

 :القطاع الخيري 2.2.2

بمشكالت  ترتبط ليس من المستغرب أن تشكل مواجهة البطالة بوصفها مشكلة اجتماعية

. الخيريةأحد جوانب اهتمامات المؤسسات والجمعيات والتشرد ونحوه  اجتماعية أخرى كالفقر

 إالهر خالل العقد الماضي، فعلى الرغم من حداثة تلك التنظيمات االجتماعية؛ كون معظمها ظ

من تلك  المؤسسات والجمعيات الخيرية وجدت في مواجهة البطالة نشاطاً مهماً  اً كبير أن جزأً 

الفقر من  الفقر بالبطالة، فقد شكلت معالجةالرتباط وذلك  .لتحقيق رؤيتها ودورها في المجتمع

ومن مظاهر ذلك . خالل إيجاد فرص عمل نشاطاً بارزاً للعديد من مؤسسات القطاع الخيري

                                                           
51
، برنامج تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر النسائية، بحث مقدم في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في مجال (2131)البطين، بدور  

عزيز لوالديه لإلسكان م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدال2133يناير  26-24البرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنعقدة في 
    .التنموي

53
  (http://www.csc.org.sa/Arabic/SaudiChambers/SaudiChambersList/Pages/default.aspx)أنظر مجلس الغرف التجارية  
52
  .42-43: ، ص ص(2118)التقرير السنوي لمجلس الغرف السعودية  

51
ألف وظيفة شاغرة للشباب السعودي بشركة أرامكو في ( 41)كو عن وجود أكثر من فعلى سبيل المثال أعلن مركز التدريب التابع لشركة أرام 

تشغيل )واإللكترونيات واللحام والميكانيكا والتقنية الكيميائية  منطقة جازان في تخصصات تشمل التبريد والتكييف والكهرباء الصناعية واالتصاالت

الحاسب اآللي، -اإلدارية الصناعية  والخدمات (NDT) لدقيقة واالختبارات غير اإلتالفيةالكيميائية والمساحة واألجهزة ا والمختبرات( المعامل

( http://www.shbabclub.com/vb/showthread.php?t=263515: أنظر)-األعمال السكرتارية  التسويق، المحاسبة، اإلدارة المكتبية، إدارة

  . 



كما تعددت "التي أهتم بها العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية،  54برامج األسر المنتجة

مه وتنوعت الجهات ذات العالقة الراعية والداعمة لهذا التوجه الذي شكل نقلة نوعية فيما تقد

مؤسسات وجمعيات القطاع الخيري من خدمات
55

ويوحد في الوقت الحالي أكثر من ستمائة  . 

، وال وخمسين ما بين مؤسسة وجمعية خيرية موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية

تخلو الكثير من تلك الجمعيات من وجود برامج ذات صلة بتمكين المستفيدين منها ودعمهم بما 

كتفاء الذاتييحقق لهم اال
56
.  

وإلى جانب تلك التنظيمات ظهرت خالل العقد الماضي مؤسسات غير ربحية لمواجهة مشكلة 

البطالة بأساليب غير تقليدية، كصندوق المئوية والذي يهدف إلى المساعدة في خلق فرص 

عمل من خالل خدمات التمويل والتدريب واإلرشاد وتنمية ودعم األفكار الخالقة في محيط 

وصوالً إلى تحويل جيل الشباب من طالبي وظائف إلى موفري وظائف ومد يد العون عمال ألا

ومن المعلوم أن الصندوق قد ساهم حتى نهاية عام . لهم للوصول إلى االستقالل المالي

فرصة عمل للشباب السعودي( 4322)في خلق ما يقارب (  م2131)
58
. 

في مجال مواجهة البطالة  غير الربحيةو ولعل أبرز جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية

تتجلي في جانبين، أولهما جانب التدريب والتأهيل، والثاني جانب التشغيل والتمكين من العمل 

ولقيت هذه الجوانب اهتماما أكبر من لدن الجمعيات بعد . عبر دعم الحرف والمهن التقليدية

ذا المجال؛ حيث تم تخصيص صدور األوامر السامية بدعم جهود الجمعيات الخيرية في ه

خمسين مليون لاير سنوياً من ميزانية الدولة لدعم التدريب المهني والحرفي، وتشجيع البرامج 

الحرفية النسائية
58
وكذلك ( هـ3412/3411)وقد تم تنفيذ ذلك فعالً في ميزانية العام الماضي  

جمعيات ، فقد وفي ضوء التشجيع والدعم الموجه لل(.  هـ3411/3414)العام الجاري 

العديد منها إنشاء برامج لألسر المنتجة  وفق أسس مهنية عالية، ووفرت لها آليات ستطاعت ا

لنجاحها واستمرارها؛ من خالل برامج مساندة كبرامج القروض الصغرى، وإقامة دورات 

تدريبية وتأهيلية لتمكين األسر من مزاولة حرف ومهن واعدة اقتصاديا، إضافة إلى  تقديم 

وقد استطاعت هذه الجمعيات أن تحقق نجاحا . دمات التسويق لمخرجات تلك البرنامجخ

                                                           
 .لتي تستطيع إنتاج أي صناعة بطريقة آلية حديثة أو بطريقة تقليدية يدوية واإلضافة على أي صناعة أخرى بطرق إبداعيةعرف منتدى جدة االقتصادي األسر المنتجة باألسر ا 54

،  (2133)الخمشي، سارة صالح  55
واقع مشروعات األسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، بحث مقدم في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في 

م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه 2133يناير  26-24لبرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنعقدة في مجال ا
   .لإلسكان التنموي

 

ت األسر المنتجة في المملكة ، الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية من الرعاية إلى التنمية، واقع مشروعا(2133)الهدلق، عبدالعزيز  56

اء، المنعقدة العربية السعودية، بحث مقدم في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في مجال البرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقر

 .   م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي2133يناير  26-24في 
ا 58

 
في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في مجال البرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية . 835-833: ، دور صندوق المؤوية كأحد البرامج التمويلية الرائدة للشباب، ص ص(2133)لمطيري، عبدالعزيز 

   . بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنمويم في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا2133يناير  26-24للفقراء، المنعقدة في 

نطقة الرياض، وجمعية البر و جمعية فتاة اإلحساء جمعية خيرية في المملكة اعتمدت برامج لدعم الحرف والمهن واألسر المنتجة، منها  جميعه النهضة النسائية وجمعية الوفاء النسائية في م 38هناك أكثر من   58

في منطقة الجبيل الصناعية وجمعية الخفجي، وجمعية البر باألحساء في المنطقة الشرقية، وجمعية أجا في منطقة حائل، وجمعية الملك خالد النسائية  ةمعية فتاة الخليج بالخبر وجمعيوجمعية جود النسائية وج

صيم، وجمعية الملك عبدالعزيز في منطقة الجوف، وجمعية طيبا الخيرية في منطقة جازان، جمعية الخدمات تبوك، وجمعية الملك عبدالعزيز النسائية وجمعية فتاة البدايع وجمعية عنيزة الخيرية في منطقة الق

 .في منطقة الباحة يفي منطقة المدينة المنورة وجمعية بالجرش ةاالجتماعي

 



ملموسا لعملها عن قرب مع الشرائح االجتماعية المحتاجة والراغبة في االكتفاء الذاتي والتي 

استطاعت أن تقدم منتجات محلية نابعة من البيئة المحلية، كما يعود ذلك إلى طبيعة األعمال 

تركز عليها الجمعيات الخيرية في برامج التدريب والتأهيل التي تضطلع بها  والمهن التي

والتي  غالبا  تأخذ في االعتبار طبيعة السكان في المنطقة التي تعمل بها الجمعية
59

ومن . 

البرامج التي القت إقباالً ملحوظاً من قبل المستفيدين وبدعم وتشجيع من المؤسسات 

وهي برامج تقوم على فكرة تحويل األسر الفقيرة " ألسر المنتجةا"والجمعيات الخيرية برامج 

مادياً من مساعدات الجمعيات الخيرية والضمان االجتماعي إلى أسر منتجة تعتمد بشكل ذاتي 

ويعود أقدم مشروعات األسر المنتجة إلى  .على أنفسها من خالل ما تقوم به من أنشطة إنتاجية

ور العديد من هذه المشروعات في العديد من مناطق ، وتوالى بعد ذلك ظه61(2115)عام 

وقد كشف تطبيق هذه الفكرة من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية وبدعم من  المملكة، 

في  جادة ورغبةات قوطاالعديد من الجهات الحكومية والخيرية أن هناك أسر ذات قدرات 

  .عدات الخيريةالعمل واالعتماد على الذات للتخلص من االعتماد على المسا

عدد من الجهات في مساندتها بصور  تتضافر" برامج األسر المنتجة"ومن المالحظ أن  

كوزارة الشؤون االجتماعية ممثلة في وكالة الضمان  ،63مختلفة من الدعم والمساعدة

،  61وفي وكالة الرعاية والتنمية االجتماعية وفي الصندوق الخيري الوطني 62االجتماعي

وبرنامج والهيئة العامة  و بنك التسليف السعودي امة للتعليم الفني والتقني،والمؤسسة الع

للسياحة واآلثار
 64

 كما القى البرنامج دعماً ملموساً من قبل عدد من مؤسسات القطاع الخاص. 

والغرف التجارية والصناعية
65

اللطيف جميل لخدمة المجتمع واحداً من  ويعتبر برنامج عبد. 

الخاص الداعمة لألسر المنتجةأهم برامج القطاع 
22

ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة دخل . 

النساء
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 .موافقة الزوج أو ولي األمر



دودة الدخل داخل بيئتهم رص عمل ذاتية لألسر محكما يعمل على خلق ف. المشاريع الصغيرة

المحلية وصوالً إلى تنويع مصادر دخل األسرة الواحدة، من أجل الوفاء بالمتطلبات 

ويعتبر البرنامج أكبر مؤسسة تنموية متميزة في . االقتصادية واالجتماعية المتزايدة ألبنائها

مل على التحول التدريجي لألفراد من خدمة تمويل المشاريع الصغيرة للنساء بالسعودية، ويع

مجرد متلقين للمساعدات إلى أفراد منتجين في المجتمع معتمدين على أنفسهم لتوفير دخل لهم 

ولذا يوفر البرنامج قروضاً عينية للنساء صاحبات المشروعات . يتناسب مع احتياجاتهم

أو مؤسسات التمويل الصغيرة والتي ال تملك أي ضمانات لالقتراض من البنوك التجارية 

األخرى وذلك من أجل النهوض بهذه الفئة اقتصادياً واجتماعياً بما ينعكس بشكل إيجابي على 

 .األسر محدودة الدخل

 :تقييم الجهود الراهنة في مكافحة البطالة -2

على الرغم من ظهور مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية منذ تسعينيات القرن 

السياسات والبرامج  معظم ظهورلم تشهد المملكة العربية السعودية  أن إالم، الميالدي المنصر

وال شك أن . إال خالل الخمس سنوات الماضية لمشكلة لهذه ا ةالرامية لوضع الحلول المناسب

 :ذلك قد جاء نتيجة لعدد من العوامل، أبرزها ما يأتي

ا خادم الحرمين حركة اإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي التي قاده (3)

سنوات؛ فمنذ تلك الفترة شهدت  سبع منذ توليه لعرش البالد قبل-يحفظه هللا-الشريفين

شه المجتمع من مشكالت يالبالد خروج العديد من السياسات والتنظيمات لمواجهة ما يع

 .وتحديات، والتي شكلت البطالة وال تزال واحدة من أبرزها

االجتماعي التي مع وسائل التواصل  خصوصعلى وجه الالتفاعل الكبير للشباب  (2)

كشفت اللثام عن ما يواجه أبناء المجتمع في واقعهم المعاش من أزمات ومعضالت 

حقيقية؛ األمر الذي شكل ضغطاً سياسياً على صناعة القرار؛ مما أدى إلى المزيد من 

 بمواجهة العديد من المشكالت االجتماعية وخروج السياسات والبرامج االهتمام

 .الحتوائها

عن ظاهرة الربيع بمعزل وأخيراً ال يمكن فهم االهتمام المتزايد بمواجهة البطالة  (1)

العربي التي ينظر لها باعتبارها نتيجة شكلت البطالة أحد أهم العوامل التي وقفت 

وتقف خلفها، وذلك في ضوء ما تقرره الكثير من البحوث والدراسات المعاصرة في 

اعحقول السياسة واالجتم
68
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على الرغم من الجهود المتنوعة التي خرجت في المملكة العربية السعودية لمواجهة البطالة و

والتي بال شك ساهمت ولو في حدود معينة في تمكين جزء من القوى العاملة الوطنية من 

 :أنه يمكن أن يسجل على تلك الجهود األمور اآلتيةال إالعمل في القطاع الخاص، 

فبالنظر   :اسات وغياب التكامل بين الجهات ذات العالقة بمسألة البطالةتضارب السي( 3) 

إلى السياسات الحالية المتبعة لتفعيل سوق العمل يالحظ أن ما يحدث، هو أن هناك سياسات 

تشجيعية تضعها مثالً جهة كوزارة العمل من أجل تشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص، 

أخرى كصندوق الموارد البشرية باعتماد سياسة أخرى ولكن من جهة أخرى، تقوم جهة 

الذي أصبح ضماناً " نظام حافز"تتعارض مع تلك السياسات التشجيعية، كما هو الحال في 

اجتماعياً آل بالشباب إلى تفضيل الجلوس في المنزل على الذهاب لسوق العمل، وهو ما شكل 

 .ل سوق العملسياسة غير متزنة لن تؤدي إلى تشجيع شبابنا على دخو

فهناك من يعتقد من ذوي االهتمام  :حلول البطالة باآلنية والوقتية وردود األفعال اتسام( 2) 

أنه يغلب على الحلول المتخذة إزاء مسألة البطالة كونها وقتية؛ فهي غالباً ما تأتي  بالشأن العام

رتي االقتصاد من أعلى سلطة في الدولة، دون أن تكون صادرة من الجهات المعنية كوزا

وهي قرارات في مجملها ال يتجاوز أثرها الجانب اإلعالمي، . والتخطيط أو وزارة العمل

ويصطدم تطبيق تلك السياسات بأرض الواقع؛ وال أدل على ذلك من قرار سعودة سائقي 

 .القرار عن تفعيل هذا القراربتنفيذ ؛ فقد عجزت الوزارات المعنية سيارات األجرة

 :نية المعلوماتية الدقيقة والمحدثة المتعلقة بالبطالة والمسائل المرتبطة بهاغياب الب( 1) 

من اإلشكاالت المحدقة بمسالة البطالة ما يتمثل في عدم وجود قاعدة معلومات يمكن الركون ف

إليها بشكل دوري لمعرفة العاطلين عن العمل وخصائصهم ورصد حركة سوق العمل 

وقد . الت اإلحالل الوظيفي أو توطين الوظائف ونحو ذلكوالفرص الوظيفية المتاحة ومعد

فسح ذلك المجال واسعاً أمام ظهور االختالفات الكبيرة بين جهة وأخرى في أرقام أو 

مؤشرات البطالة في المملكة، كما حال ذلك دون رسم الخطط والبرامج الدقيقة لمواجهة 

لعمل المناطقية والتعليمية البطالة والتي تأخذ في االعتبار خصائص العاطلين عن ا

 . وتفضيالتهم الشخصية إزاء األعمال التي يرغبون في القيام بها

وعلى الرغم من أن مسألة توفير إحصاءات العمل والبطالة منوطة بمصلحة اإلحصاءات 

إال منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي،  اجتماعيةوبروز البطالة كمشكلة العامة والمعلومات، 

جهاز لم يفلح في تقديم المعلومات الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن في وقتها، أن هذا ال
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فعلى سبيل . ناهيك عن تقديم المعلومات المتعلقة بأمور دقيقة كالمعلومات المتعلقة بالبطالة

ولكن بياناته لم تنشر حتى وقتنا ( م2131)المثال، فإن آخر تعداد سكاني تم إجراؤه كان عام 

، ولم يصدر (م2119)بشأن البطالة كانت عام  عنه كذلك فإن آخر معلومات صدرت. رالحاض

دقة في وقد ترتب على ذلك بال شك عدم ال. عن المصلحة شيء بهذا الصدد منذ ذلك التاريخ

جعل من البطالة مجاالً للتراشق اإلعالمي وكثرة المداوالت التعامل مع مسألة البطالة؛ وهو ما 

صل االجتماعي؛ مما حال حتى الوقت الراهن دون تبلور رؤية موحدة عبر وسائل التوا

ساهم في خلق الكثير من البلبلة وبث  األمر الذيللبطالة؛  شفافة ومؤشرات ووجود تقديرات

ولذا جاء نظام حافز ليبين كنتيجة جانبية لتطبيقه ليوضح أن حجم . مشاعر اإلحباط بين الشباب

مواطن ومواطنة ( 312111111)العربية السعودية قد بلغ  العاطلين عن العمل في المملكة

  .جلهم من اإلناث

تواجه القرارات الحكومية الخاصة بالبطالة : ضعف فعالية القرارات ومتابعة تنفيذها( 4)

ويعود ذلك إلى عدم . بصعوبة التطبيق؛ مما يؤدى إلى ضعف فعاليتها في تحقيق ما رسمت له

بالتالي ضعف متابعة القرارات الخاصة بمواجهة البطالة من قبل و ذات العالقةتفاعل الجهات 

فعلى سبيل المثال فإن األمر . تلك الجهات المعنية بتنفيذها بالتعاون مع جهات القطاع الخاص

شاملة لمعالجة تزايد أعداد  مثل خطة( هـ3412)صدر في عام  الذي( 323)الملكي رقم 

بعضها موجه للقطاع الخاص،  برنامجاً ( 24)من الخريجين؛ فقد اشتملت الخطة على أكثر 

وقد . مشترك بين القطاع الخاص والحكومي والبعض اآلخروبعضها موجه للقطاع الحكومي، 

تضمنت برامج للتوظيف في قطاع التجزئة، وبرامج لتوظيف المرأة السعودية في قطاعات 

عة المرأة السعودية، مثل جديدة، منها القطاع الصناعي، حيث حددت مجاالت معينة تالئم طبي

ركزت على ومعظم هذه البرامج . مصانع األدوية وخطوط اإلنتاج وحددت لتنفيذها مدة زمنية

ومع ذلك . 69مواجهة البطالة النسائية؛ كون البطالة لدى النساء تمثل الجزء األكبر من البطالة

ك القرارات لم تؤت يؤكد على حقيقة أن تل -خاصة بين النساء- فإن المشهد الحالي للبطالة

وهو ما يعني أن معالجة قضية البطالة في السعودية، وفق اآلليات . أكلها حتى الوقت الراهن

المتبعة حاليا لن تفضي إلى نتائج ملموسة على المدى المنظور؛ فتلك الجهود في حاجة إلى 

ة التصدي بمسألل والتعاون بين الجهات ذات الصلة المضاعفة والمزيد من التنسيق والتفاع

  .للبطالة خاصة وزارات العمل والداخلية والمالية واالقتصاد والتخطيط

سن حد "ومن األمور التي يمكن أن تسجل على السياسات المتخذة إزاء البطالة أن مسألة ( 5)

والذي تشير إليه الكثير من الدراسات كعامل يحد من إقبال اليد العاملة الوطنية -" أدنى لألجور

أمر لم يتحقق حتى الوقت الراهن، على الرغم من صدور أوامر  -القطاع الخاصللعمل في 

( 323/أ)سامية للجهات المختصة بوضع حد أدنى لألجور، والتي منها األمر الملكي رقم 

المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في ( هـ2/8/3412)وتاريخ 

. لوضع حد ادنى لألجور في القطاع الخاص القطاع الخاص باتخاذ اإلجراءات الالزمة
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وينطوي هذا الواقع على دالالت وتساؤالت كبيرة يتصل بعضها بآليات صنع القرار من جانب 

 هيفرضكما ال يستبعد في هذه المسألة تحديداً دور صراع المصالح باعتباره واقعاً إجتماعياً 

 .انب آخرالتداخل غير المرئي بين القطاعين الحكومي والخاص من ج

بين البرامج والجهود الموجه لمعالجة البطالة؛ فتعدد  واالزدواجيةبروز قدر من التداخل ( 6)

أمر وبرامج مجتمع مدنى،  ين برامج حكومية وبرامج قطاع خاصوعها ما بنتلك البرامج وت

قوة العمل  الذي تعايشه ال يخلو من التباين واالختالفمناخ وواقع معين خلق  عمل على

، خاصة فيما يتعلق بالتفاوت في األجور وفي ساعات طنية التي تعمل في تلك القطاعاتالو

التي يحصل عليها العامل المواطن في قطاع دون  األخرى يزات الوظيفيةمالعمل وفي الم

  .اآلخر

 :الخالصة والتوصيات -8

إليه من نتائج في ضوء ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة، فإنه يمكن القول أن أبرز ما انتهت 

 :في اآلتي إيجازهيمكن 

أن الخلل الماثل في البنية السكانية في المملكة العربية السعودية يكاد ينحصر  (3)

في ارتفاع معدالت البطالة لدى المواطنين مقارنة بغير المواطنين، والتي 

تتجلى بشكل أكثر وضوحا في ارتفاع نسبة البطالة بين الشرائح الشبابية من 

فبالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإنه . ذكوراً وإناثاً  المواطنين

ال تواجه  -إضافة إلى سلطنة عمان–من الواضح أن المملكة العربية السعودية 

بشكل جذري إال مشكلة البطالة من بين المؤشرات الخمسة المستخدمة لقياس 

 .الخلل السكاني

نظام "مواجهة البطالة المتمثلة في أن اإلجراءات الحكومية األخيرة المتخذة ل (2)

 .مليون عاطل عن العمل( 311)قد كشفت عن وجود " حافز

، %(86)أن السواد األعظم من العاطلين عن العمل هم من فئة اإلناث بنسبة  (1)

 .من إجمالي العاطلين%( 34) نسبتهم مافي حين لم يشكل الذكور إال 

 رمن قبيل العمالة غي من العمالة الوافدة هم%( 91إلى  81)أن ما بين  (4)

الماهرة، والمنتمية للمستويات المتدنية من التعليم، والعاملة بشكل أساسي في 

مهن متدنية المستوى وذات مردود مالي منخفض؛ األمر الذي جعل منها مهناً 

 .العاملة الوطنية لأليديغير جذابة 

لمواجهة  اتالتوصيالرؤى و، فإنه يمكن رسم بعض النتائج تحديداً وفي ضوء تلك 

، إلى جانب التأكيد على جملة أخرى من االعتبارالتي تأخذ تلك النتائج بعين و البطالة،



التوصيات التي وردت في دراسات وتقارير متخصصة حول البطالة في المملكة 

على مواجهة البطالة إزاء  ويمكن تصنيف هذه الرؤى والتصورات. العربية السعودية

 :على النحو اآلتي سية، هييرئ ثالث مستويات

 

 :التوصية والتأكيد على األمور اآلتية :على المستوى اإلداري والتنظيمي -أوالً 

العمل على اإلسراع بتطبيق اتفاقات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول  (3)

 ؛مجلس التعاون الخليجي التي تنص على حرية تنقل العمال الخليجيين بين هذه الدول

العمل الخليجية أمام مواطني دول المجلس ويعضد من عرى التكامل  مما يفتح فرص

 . االقتصادي المنشود

إعادة النظر في السياسات التعليمية القائمة وتوجيهها بما يساهم في خلق ثقافة عمل  (2)

المهني منذ  ممنتجة وخالقة وإيجابية وفي تمكين الطالب من التفكير في مستقبله

 .التعليميةالمراحل المبكرة من حياته 

بشكل دوري سنوي من خالل لجان مستقلة، واالستفادة  الحالية البطالة إستراتيجيةتقييم  (1)

من التقييمات الدورية في إدخال وتحديث اإلجراءات والتعديالت المناسبة على بنود 

 .،  بما يساهم في تحقيق أهدافها خالل الفترة المحددة لهاخرآلمن حين  اإلستراتيجية

تنفذ  -كداعم ورافد الستراتيجية البطالة الحالية-رسم خطة وطنية متكاملةالعمل على  (4)

تحت مظلة واحدة، و تشترك في رسمها جميع الجهات الحكومية المختصة والقطاع 

الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، انطالقا من تعدد أوجه وأبعاد مشكلة البطالة؛ مما 

؛ كما يؤسس .ها في مواجهة البطالةيفرض تعدد المداخل والجهات التي يجب مساهمت

 .      لقدر  كبير  من التعاون وااللتزام بين تلك الجهات بتحقيق أهداف الخطة

االستمرار في إيجاد فرص عمل للنساء بما يزيد من معدالت مشاركتهن في قوة العمل  (5)

ويراعي الخصوصيات الثقافية للمجتمع، ويعمل على األمد البعيد على خفض معدالت 

 .خصوبة بشكل تدريجي؛ األمر الذي سيعمل على تخفيض معدالت اإلعالةال

من تقنية المعلومات المنتشرة في المملكة في إيجاد فرص تتالئم مع الظروف  االستفادة (6)

الخاصة بفئات العاطلين عن العمل، خاصة النساء؛ عبر تطوير برامج تقوم على مفهوم 

عنها  أعباء رفع يعمل وهي في منزلها بما ؛ بحيث تتمكن المرأة من ال"العمل عن بعد"

المواصالت وإشكالية االختالط، ونحوها من األمور التي ال تزال تشكل عائقاً كبيراً 

 . توظيف العنصر النسائي أمام

دعم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يمكنها من وضع حد لالتجار في التأشيرات،  (8)

اء القطاع الخاص في تطبيق السياسات العامة ومحاصرة العمالة الوهمية، ومراقبة أد

 .المتعلقة بتوطين الوظائف

االستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة البطالة، كتشجيع ريادة  (8)

األعمال والعمل على جعلها محورا جديدا ومهما لمواجهة البطالة؛ فأغلب المنشآت 



األمر مشاريع صغيرة ومتوسطة الموجودة في أي اقتصاد في أي بلد هي في واقع 

 . وهي التي تخلق الوظائف بشكل أفضل

أن تحرص الحكومة على الرفع من إنتاجية موظفيها منعاً للبطالة المقنعة وبما يقضى  (9)

 .  على التفاوت بين ظروف العمل ومزاياه في كال القطاعين الحكومي والخاص

 

لمواجهة  المقترحةبرامج والالعمل على تقييم اآلثار المترتبة على السياسات  (31)

، (Social Impact Assessment)  قبل تنفيذها بالطرق المعروفة علمياً  البطالة

  .، قبل التنفيذةنتائج عكسي منعاً لظهور أية تبعات سلبية غير منظورة، أو

 :التوصية باألمور اآلتية :على مستوى التدريب والتأهيل -ثانياً 

 المواطنينلحجم بفتح معاهد تدريب الستقطاب إلزام الشركات الكبرى ومتوسطة ا (3)

ذلك بأهداف إنشاء ، مع ربط والفني  المهنيوبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم 

 .المؤسسة العامة نفسها

ضرورة قيام مبادرات أقوى واهتمام أكبر من القطاع الخاص ليساهم بشكل جاد في  (2)

لخاص، وتكريس مفهوم أن المسألة للعمل في القطاع ا المواطنينمجال تدريب وتأهيل 

لم تعد مجرد إدارة وظائف بل هي موارد بشرية ستخدم القطاع الخاص وتقوي من 

 . متانته بشكل مستدام على المدى البعيد

طالبي العمل للمهارات األساسية ب لالهتمامالتأكيد على مراكز التدريب والتأهيل  (1)

راط في قوة العمل، مع السعي لتنويع والتأكد من اكتسابهم لتلك المهارات قبل االنخ

 .برامجها التدريبية لتشمل جميع ما يوفره سوق العمل من مهن وأعمال مختلفة

التوسع في إنشاء مؤسسات التدريب والتأهيل المهني وتنويع برامجها وتركيز أنشطتها  (4)

 في جعل األيدي العاملة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ويما يؤدي

جذابة ( اإلنشاء والبناء)إلى جعل القطاعات اإلنتاجية التي تسيطر عليها العمالة الوافدة 

 .للعمل فيها وشغلها من قبل اليد العاملة الوطنية

 :التوصية والتأكيد على األمور اآلتية :االقتصاديةعلى مستوى السياسة  -ثالثاً 

أن اإلنسان هدف التنمية "بان مبدأ توجيه السياسة االقتصادية للمملكة بما يأخذ في الحس (3)

، وبما يجعل سياسة "ووسيلتها؛ فهو الوسيلة والضمان ألي مشروع تنموي مستدام

 .  العمل والعمال، جزأ متكامالً مع السياسة االقتصادية والدبلوماسية العامة للدولة

عتمد ت لالستثماركبرى من خالل الهيئة العامة  استثماريةالعمل على إيجاد مشروعات  (2)

لكل منطقة بما يساهم في استيعاب القوى العاملة  االقتصاديةعلى المزايا والخصائص 

تقسيم العمل اإلقليمي في التخصص و المحلية في كل منطقة من جانب،  ويسمح بتطور

وتنويعها، ويكرس مفهوم التنمية المستدامة من  االقتصاديةالمملكة وتوسيع القاعدة 

 .جانب آخر



االقتصادية كسوق متفاعلة كاملة لإلنتاج عبر المضي قدماً في خصخصة تهيئة البيئة  (1)

االقتصاد بمعدالت أكثر مما هو عليه الوضع القائم، واعتبار الخصخصة مدخالً أساسياً 

 .  من مداخل مواجهة البطالة

 إعادة تقييم وتحديث البيئة االقتصادية في البالد كمدخل أساسي للتنمية بكل ضرورة (4)

تكامل السياسة ، مع الحرص والتأكيد على على رأسها التنمية العماليةأشكالها، و

 .العمالية مع السياسات االقتصادية في البالد

لما يؤدي إليه من إزالة الفروق في األجور بين " الحد األدنى لألجور"سن قانون  (5)

نبية العمالة الوطنية والعمالة األجنبية، من جانب وبما يحافظ على حقوق العمالة األج

 . من جانب آخر

 .على تكامل السياسة العمالية مع السياسات االقتصادية في البالد العمل (6)

مراجعة سياسة الهيئة العامة لالستثمار وتقييمها وتحديثها بما يعمل على تكاملها مع  (8)

السياسات العمالية الوطنية ويجعل من برامج الهيئة رافداً وطنياً لتوظيف وتشغيل اليد 

 .وطنيةالعاملة ال

ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم التي تقدمها الدولة وتقييم آثارها بما يعزز من  (8)

فاعلية السياسات والبرامج الموجهة لمواجهة الفقر والبطالة، ويحول دون تحولها إلى 

 .   ضمان اجتماعي يعمل على بث روح الكسل واالستكانة لدى الشباب

التي تتخذها في مواجهتها للبطالة،  اإلجراءاتمة في االستفادة من تجارب الدول المتقد (9)

من خالل توسيع نطاق خدمات شبكات األمان االجتماعية القائمة كمؤسسة التأمينات 

بدل "االجتماعية، وكالة الضمان االجتماعية، صندوق الموارد البشرية، وإقرار قانون 

ة من تلك آليات محددللعاطلين عن العمل بشكل صريح، عبر استخدام ضوابط و" بطالة

تعمل على تحفيز العاطلين عن العمل في االنخراط في المهن  ،التي ثبت نجاحها دولياً 

واألنشطة التي يولدها سوق العمل السعودي، بدالً من أن تؤدي تلك اإلجراءات إلى 

 .    نتائج عكسية خالفاً لما يراد منها

 

 



 :المراجع والمصادر العربية 

الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي   ،العمالة(2118)يجية،اتحاد الغرف الخل

 .تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية وسياسات مواجهة سلبياتها، الدمام

" ، البطالة قنبلة موقوته وكيفية إصالحها(2119)الماسه كابيتال ليمتد 

(http://www.cdc.edu .) 

ظيف الكوادر النسائية، بحث ، برنامج تأهيل وتدريب وتو(2133)البطين، بدور 

منشور في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في مجال البرامج 

م 2133يناير  26-24التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنعقدة في 

 .   في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي

دراسة تحليلية للبطالة وأثرها : البطالة في البناء االجتماعي ، أثر(2114)البكر، محمد 

في المملكة العربية السعودية، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، المجلد 

   .2 ، العدد12

بلغرسة، عبد اللطيف موسى، سوق العمل الخليجي بين تحديات البطالة المحلية 

 . وفرص التكامل اإلقليمية

، التقرير االقتصادي العربي الموحد، (2118)لعرية ، األمانة العامة جامعة الدول ا

 .(2/35)المحلق الرقم 

دور مجلس الغرف التجارية في تنشيط برامج األسر ( 2132)الجريسي، نورة 

المنتجة، ورقة عمل مقدمة للملتقى األول لمديرات مكاتب الضمان االجتماعي 

 .2132أبريل  38-36المنعقد في 

معدالت المشاركة في النشاط االقتصادي في (    "2111)رشود محمد  الخريف،

مجلة دراسات " مستوياتها والعوامل المؤثرة فيها،: السعودية المملكة العربية

 .الخليج والجزيرة العربية

، الخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي ( 2119)لخريف، رشود بن محمد ا

 الوطن في والتنمية للسكان العربي مؤتمر في مةمقد الحلول والمواجهة، ورقة

 .قطر الدوحة، م 2119 مايو 21-38واآلفاق  الواقع :العربي

، التغيرات الديموغرافية والخلل في التركيبة (2132)الخريف، رشود بن محمد 

السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحث مقدم للمؤتمر الخامس للجمعية 

 8-8ة المنعقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان خالل الفترة اإلقتصادية العمالي

 . م2132يناير، 

، تجمعات العمالة الوافدة في شارع البطحاء بالرياض خالل (3424)الخليفة، عبدهللا 

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحث غير : إجازة األسبوع، الرياض

 .منشور

األسر المنتجة في المملكة العربية  ،  واقع مشروعات(2133)الخمشي، سارة صالح 

السعودية، بحث منشور في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في 



 26-24مجال البرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنعقدة في 

م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان 2133يناير 

 .  التنموي

، الكويت، مجلس _دراسة تحليلية_ ، العمالة الوافدة (2111)ديجاني، ماجد صالح،ال

منشور على الموقع  . األمة الكويتي

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=797 

، مشكلة االتجار في اإلقامات في دولة الكويت، الكويت، (2118)الرامزي، فاطمة، 

ى الموقع مجلس األمة الكويتي، منشور عل

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=1328 

برامج األسر المنتجة كرافد لمشروعات اإلسكان ( 2133)الرديعان، خالد بن عمر 

التنموي، بحث منشور في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات المهنية في 

 26-24قدة في مجال البرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنع

م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان 2133يناير 

 .  التنموي

أسبابه، آثاره، : ، التضخم في المملكة(  3428)وآخرون  ، عبدالرحمنالسلطان

 .وزارة الداخلية، بحث غير منشور: والمعالجات المقترحة، الرياض

لزيادة الطبيعية ودورها في معالجة الخلل ،ا(3991)الشافعي، نظام عبدالكريم، 

السكاني في دولة قطر،الكويت، جامعة الكويت، مجلة دراسات الخليج 

 .83ع  38والجزيرة العربية، س 

عمالة وافدة تسيطر على سوق الخضار والمحال " ،  (3429)الشمراني، إبراهيم 

 . 34525د ، العد3429ربيع األول،  21جريدة الرياض، األنين " التجارية 

 . ، التقرير السنوي(2131)صندوق تنمية الموارد البشرية 

جريدة الرياض، في " المشاكل التي ال تنتهي للعمالة األجنبية( 3411)عابد خزندار 

 .35128:، العدد3411شوال  31

العبيد، أحمد بن سليمان، تحديات سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 مواجهتها لعربية وإمكاناتا

(

http://faculty.ksu.edu.sa/3833/My%20publications/Forms/D

ispForm.aspx?ID=7) 

  

، مالمح التغير الديموغرافي للهجرة الوافدة (2119)العثمان، باسم عبدالعزيز عمر،

، الكويت، جامعة الكويت، 2113_ 3983تعدادي  لمملكة البحرين ما بين

 . 315ع  15مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، س 

،  طبيعة ومعوقات برامج األسر المنتجة (2133)العسيري، عبدالرحمن محمد 

والمشروعات الصغيرة  في المجتمع السعودي، بحث منشورفي  أعمال ووقائع 

http://faculty.ksu.edu.sa/3833/My%20publications/Forms/


مجال البرامج التنموية لتحسين األحوال ندوة أفضل الممارسات المهنية في 

م في رحاب مؤسسة الملك 2133يناير  26-24المعيشية للفقراء، المنعقدة في 

 .  عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي

بشركات توظيف تحت إشراف الحكومة، مقال « الوظائف الوهمية»العمل تحاصر 

 .6983صحفي،  االقتصادية ، العدد 

العمالة الوافدة في الخليج التحدي األمني والسياسي  ،(2115) سوي، أشرف سعد،العي

القادم،دبي، مركز الخليج لألبحاث، مقالة منشورة على موقع المركز  

http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=deta

il_book&sec=Contents&override=Articles& 

لتركيبة السكانية في دوله قطر الواقع ومقترحات ا( 2114)الكواري، نوره يوسف،

التطوير في ضوء اإلستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون، ندوة السياسات 

 .2114/ابريل 21_39السكانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدوحة 

 .، التقرير السنوي لمجلس الغرف السعودية(2118)مجلس الغرف السعودية 

، دولة اإلمارات واستمرار (2111) الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية،المركز 

جهود معالجة الخلل في التركيبة السكانية، الكويت، تقرير تحليلي غير دوري، 

 .2ع 4س 

،العمالة الوافدة في دول مجلس (2118) المركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية،

 .4ع  9الحلول، الكويت، تقرير، س  _التداعيات_ التعاون الخليجي، األسباب

قوى العاملة، ، نشرة بحث ال( 3421)مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 

 .طيطوزراة التخ: الرياض

نشرات بحوث القوى  ،(3428-3423)مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 

 .طيطوزراة التخ: الرياضهـ ، 3428-3421العاملة للسنوات 

العامة والمعلومات، التعداد العام للسكان والمساكن لعام مصلحة اإلحصاءات 

 .ة االقتصاد والتخطيطوزار: هـ، الرياض3425

، دور صندوق المؤوية كأحد البرامج التمويلية الرائدة (2133)المطيري، عبدالعزيز 

في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات . 835-833: للشباب، ص ص

نموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنعقدة المهنية في مجال البرامج الت

م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 2133يناير  26-24في 

 .  لوالديه لإلسكان التنموي

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

(: في)دية في األسر المنتجة، تجربة المملكة العربية السعو(: 2118)العربية 

تجارب األسر المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى العمل 

 39-35، الشارقة، (نحو تمكين األسر المنتجة)االجتماعي حول األسر المنتجة 

 .م2118مارس 



عصابات العمالة الوافدة تسيطر على بيع الخضار، مقال صحفي، : مكتب العمل

 .2119سبتمبر  5رونية، عدد السبت صحيفة وجوه االلكت

، المؤشرات الرئيسية بالجداول التجميعية، العدد الثامن (2116)منظمة العمل العربية 

من الكتاب الدوري إلحصاءات العمل، موقع المنظمة، 

www.alolabor.org. 

والتقارير .. ر في المملكة بين الواقعاالتجار بالبش(  " 3429)المنيع، إبراهيم 

 .34588:هـ، العدد3429جماد األولى،  38، جريدة عكاظ، الخميس "الدولية

معضلة البطالة الوطنية : دول مجلس التعاون( 2132)مؤسسة الخليج لالستثمار 

 .مجلس التعاون الخليجي: ولزومية النمو والتوظيف، الكويت

 . التقرير السنوي الخامس واألربعون( 3411)مؤسسة النقد العربي السعودي 

 . التقرير السنوي السادس واألربعون( 3413)مؤسسة النقد العربي السعودي 

 . التقرير السنوي السابع واألربعون( 3412)مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .التقرير السنوي الثامن واألربعون(   3411)مؤسسة النقد العربي السعودي 

، الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية من (2133)عزيز الهدلق، عبدال

الرعاية إلى التنمية، بحث منشور في أعمال ووقائع ندوة أفضل الممارسات 

المهنية في مجال البرامج التنموية لتحسين األحوال المعيشية للفقراء، المنعقدة 

بدالعزيز م في رحاب مؤسسة الملك عبدهللا بن ع2133يناير  26-24في 

 .  لوالديه لإلسكان التنموي

، هجره العمالة اآلسيوية وأثرها في أمن دول (2118أ،)هنداوي،جمال محمد السيد

دبي، مركز الخليج لألبحاث،   مجلس التعاون،

http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=

detail_book&sec=Contents&override=Articles&. 

، دول مجلس التعاون الخليجي بين الحاجة (2118ب،)محمد السيد، هنداوي،جمال 

للعمالة الوافدة والخلل في التركيبة السكانية،دبي، مركز الخليج لألبحاث، 

http://www.grc.ae/?frm_module=contents&frm_action=deta

il_book&sec=Contents&override=Articles&. 

 .خطة التنمية السابعة( 2114-2111)وزارة االقتصاد والتخطيط 

 .خطة التنمية الثامنة( 2119-2115)وزارة االقتصاد والتخطيط 

 .خطة التنمية التاسعة( 2134-2131)وزارة االقتصاد والتخطيط 

جداول غير منشورة عن من هم على رأس العمل في منشآت ( 2133)وزارة العمل 

والجنسية عام القطاع الخاص، حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنس 

 .(م2133)هـ  3411/3412

األوسط، عدد الخ، مقال صحفي في الشرق ...وزير العمل يتهم محاربي السعودة

العدد  31223العدد  2116نوفمبر  22هـ  3428ذو القعـدة  3االربعـاء 

(31223). 

http://www.alolabor.org/
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