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الحلقة الثانية :علم السكان (الديموغرافيا)
الهرم السكاني للمملكة العربية السعودية

المصدر :بيانات الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.

•بلغ تعداد سكان المملكة العربية السعودية  32.5مليون نسمة عام  .2017ويظهر الهرم السكاني لعام  2016أن عدد الذكور يفوق
عدد اإلناث بكثير ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة .ويعود سبب ذلك لسوق العمل المجزأة في البالد ،فالعمال األجانب –معظمهم
رجال -يفوق عددهم القوة العاملة المحلية بحوالي  875.000شخص.
عاما االنخفاض الشديد في نسبة البطالة بين غير
•يظهر العدد المرتفع لأليدي العاملة األجنبية ممن تتراوح أعمارهم بين  25و ً 55
السعوديين ،حيث تصل لـ  0.3في المائة مقارنة مع  12.8في المائة بين السعوديين ،وقد ارتفعت األخيرة هذا العام .ورغم دخول عدد
من السعوديين سوق العمل التزال الفجوة بينهم وبين العمال األجانب كبيرة.

•لطالما اعتمد القطاع الخاص بشدة على األيدي العاملة األجنبية ،إال أن الرسوم التي فرضتها الحكومة على العمال األجانب العام
الماضي رفعت تكلفتهم .وقد أدى ذلك لمغادرة  *1500منهم يوم ًيا .وقد فاق مجموع المقيمين المغادرين األراضي السعودية
شهرا الماضية .كما تم قصر العديد من المهن على المواطنين السعوديين ،مما سيؤدي الرتفاع عدد
 *800.000خالل الثمانية عشر
ً
العمال األجانب المغادرين.
•تهدف وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتعزيز نمو االقتصاد الوطني باتخاذ عدة تدابير من ضمنها تمكين المرأة .في عام  2016بلغ
تغيرا إيجاب ًيا مقارنة بالعام  2006حيث
عدد الرجال ضمن القوى العاملة في الفئة العمرية  20-59خمسة أضعاف النساء .ويعد ً
هذا ً
كان الرجال ستة أضعاف النساء .ستساعد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على تخفيض نسبة البطالة بين السعوديين لحوالي
 9في المائة.
يمكن زيارة الرابط لمزيد من التحليل وتمثيل البيانات .وتتوفر مجموعة البيانات على بوابة بيانات كابسارك.
تستخدم تحليلالت المركز بيانات من مؤشرات القوى العاملة في المملكة التي تعدها الهيئة العامة لإلحصاء .وقد احتسبت معظم النسب
عاما.
واألرقام وفق المعدل للجنسين (السعوديين وغير السعوديين) في الفئة العمرية ً 25-59
صمم محللوا المركز البيانات لتكون مقروءة آل ًيا لتسهيل استخدامها في النماذج االقتصادية.
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،صحيفة سعودي جازيت األمم المتحدة.

الباحث :عبير الغامدي
•عبير باحث مشارك تتمتع بخبرة في إدارة بيانات الطاقة وتطبيقات األبحاث المتعلقة بها .وتشمل اهتماماتها البحثية إمدادات الطاقة
كبيرا من البيانات على بوابة بيانات كابسارك إلى جانب تطوير تطبيقات تحليالت الطاقة.
عددا
ً
واستخداماتها .وقد نشرت ً

