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مقدمة

يعــد مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة مــن التوجهــات التنمويــة األساســية لدعــم
النمــو االقتصــادي الشــامل ،ولتحقيــق الحيــاة المعيشــية الكريمــة للمجتمــع.
حيــث تتكــون منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي الــدول مــن ثــاث مكونــات:
 1شــبكات األمــان التــي تقــي الفئــات الهشــة والمعوزيــن مــن تبعــات تدنــي
المســتوى المعيشــي ،بحيــث يتــم توفيــر األساســيات المعيشــية لهــم
كالضمــان االجتماعــي وإعانــات المعاقيــن.
2

برامــج التأميــن االجتماعــي التــي يســاهم فيهــا المســتفيد بشــكل مباشــر عبــر
دفــع االشــتراكات لهــذه البرامــج ،كالتأميــن الطبــي والتقاعــد وبرامــج التأميــن
ضــد التعطــل عــن العمــل.

3

التدابيــر الخاصــة بســوق العمــل ،وهــي البرامــج والسياســات المعنيــة بتوفيــر
الحمايــة والتغطيــة للعامليــن فــي ســوق العمــل ،عبــر توفيــر فــرص العمــل
الالئقــة ،وبرامــج دعــم التوظيــف ،وبرامــج إعانــة الباحثيــن عــن عمــل ،باإلضافــة
إلــى التدابيــر الوقائيــة الخاصــة بحمايــة العامــل فــي جميــع مراحلــه الحياتيــة:
كباحــث للعمــل ،وكموظــف ،وبعــد إنهــاء خدمتــه ،وعنــد تقاعــده.

تنـــص المـــادة الثامنـــة والعشـــرون مـــن
«تيســـر
النظام األساســـي للحكم على أن
ِّ
الدولـــة مجاالت العمل لـــكل قادر عليه،
وتســـن األنظمـــة التـــي تحمـــي العامل
وصاحـــب العمل».

وتناقــش هــذه الحلقــة أوجــه تحفيــز العمــل الالئــق فــي القطــاع الخــاص فــي
المملكــة ،حيــث التزمــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة مــن خــال هدفهــا
االســتراتيجي الثامــن فــي برنامــج التحــول الوطنــي 2020م علــى توفيــر فــرص
العمــل الالئقــة للمواطنيــن ،حيــث مــن المســتهدف توفيــر  120,000ألــف وظيفــة
بحلــول 2020م.

ما هو العمل الالئق؟

بــرز مصطلــح العمــل الالئــق فــي اآلونــة األخيــرة كأحــد أهــم ضمانــات الحمايــة
االجتماعيــة فــي ســوق العمــل ،ويُعــرّ ف المصطلــح مــن خــال الجمــع بيــن
المكونــات التاليــة:
2
األجر الكافي وإنتاجية العمل
			
 1الفرص الوظيفية العادلة
3

			
ساعات العمل الالئقة

5

التأمين االجتماعي

4

بيئة العمل اآلمنة

وقــد ُأفــرد للعمــل الالئــق هــدف مســتقل ضمــن أهــداف األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة ( 2030الهــدف الثامــن :العمــل
الالئــق والنمــو االقتصــادي) ،حيــث تــرى األمــم المتحــدة أنــه مــن
غيــر الممكــن تحقيــق النمــو االقتصــادي الــذي يخــدم جميــع
شــرائح المجتمــع مــن دون توفيــر فــرص العمــل الالئقــة .وقــد
قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بوضــع مؤشــرات إحصائيــة
للمكونــات الخمســة ســابقة الذكــر ،فــي محاولــة لتقييــم وضــع العمــل الالئــق
فــي الــدول ،ونقــوم فيمــا يلــي باســتعراضها بالتفصيــل ،وتقييــم العمــل الالئــق
()1
فــي المملكــة مــن خاللهــا.

الفرص الوظيفية العادلة

ينــدرج تحــت هــذا المكــون عــدد مــن المؤشــرات التــي تهــدف إلــى تقييــم مــدى
توفــر فــرص العمــل بيــن الســكان ،باختــاف الجنســية والجنــس والفئــة العمريــة
ومســتويات التعليــم والتدريــب الداعمــة للتوظيــف.

مســـتهدفات وزارة العمـــل والتنميـــة تحت
الهدف االســـتراتيجي الثامن والتاســـع من
برنامـــج التحـــول الوطني :2020
زيادة عدد فـــرص العمل اإلضافيـــة الالئقة
المتاحة للســـعوديين فـــي القطاع الخاص
للجنسين إلى

120,000
فرصة عمل

تخفيض معدل بطالة السعوديين

من

%11,6

إلى

%9

رفع نسبة االمتثال بنظام حماية األجور
من

%50

إلى

%80

رفع نسبة امتثال المنشـــآت لنظام الصحة
والسالمة المهنية
من

%0

إلى

%80
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معدل البطالة

فيمــا يتعلــق بمعــدل البطالــة العــام ،فقــد بلــغ ( ،)%5,7ولكــن المعــدل يرتفــع
بشــكل كبيــر للســعوديين ليصــل إلــى ( .)%12,1وهنــاك فجــوة كبيــرة فــي هــذا
المعــدل بيــن الجنســين بشــكل عــام ،وبيــن الســعوديين والســعوديات بشــكل
خــاص ،حيــث يصــل معــدل البطالــة لــدى الســعوديات إلــى ( )%34,5مقارنة بـــ()%5,7
للســعوديين .وبالنظــر إلــى الفئــة العمريــة ،نجــد أن نســب البطالــة ترتفــع بيــن
الشــباب الســعودي ( 24-15ســنة) عنــد ( ،)%40مــع اســتمرار وجــود فجــوة بيــن
الجنســين ،حيــث تتضاعــف نســبة البطالــة مــا بيــن الشــابات إلــى ( ،)%73فــي حيــن
()2
بلغــت نســبة بطالــة الشــباب الذكــور (.)% 28
30
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المصدر :قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن المؤشرات العمالية الدولية
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اﻟﺮﺟﺎل

من كل من الشـــباب في الســـعودية
خارج مقاعـــد العمل والتعليـــم والتدريب.

اﻟﻨﺴﺎء

ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺎرك

معدل مشاركة القوة العاملة

ﻣﺸﺎرك
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معدل الشباب خارج العمل ،والتعليم ،والتدريب (NEET )3( )24-15

1

10

1
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1

يعتبــر معــدل الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب من المؤشــرات
المهمــة لقيــاس اإلمكانــات غيــر المســتغلة لفئــة الشــباب ومحدوديــة فــرص
التدريــب والتعليــم لهــم ،وقــد بلــغ المعــدل اإلجمالــي فــي المملكــة (.)%19,88

2

وتســتمر الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المؤشــر ،بحيــث بلــغ المعــدل للنســاء
( )%28,58مقارنــة بـــ ( )%8,13للذكور.

من الشـــباب الذكور خارج
مـــن كل
مقاعد العمل والتعليـــم والتدريب.

مـــن كل من الشـــابات خـــارج مقاعد
العمل والتعليـــم والتدريب.
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معدل مشاركة المرأة في الوظائف المتوسطة والعليا
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1

تشــارك المــرأة فــي الوظائــف المتوســطة والعليــا (المهــن الفنيــة واالختصاصية
والتشــريعية واإلداريــة العليــا) بنســبة ( )%22مقارنــة بـــ( )%12لمتوســط جميــع
المهــن.

2

بشــكل عــام تتركــز نوعيــة وظائــف النســاء فــي الوظائــف اإلداريــة العليــا
والمتوســطة ،حيــث تصــل مشــاركتها فــي وظائــف (المهــن الفنيــة) إلــى نســبة
( ،)%33مقارنــة بتوزيــع أكثــر انتشــارًا بيــن المهــن للرجــال.
تظهــر المؤشــرات الســابقة للفــرص الوظيفيــة ّ
أن الفئــة األكثــر تضــررًا هــم
الشــابات الســعوديات ( 24-15ســنة) ،حيــث بلغــت نســبة عطالتهــن (.)%72,8
باإلضافــة إلــى ّ
أن أكثــر مــن الربــع ( )%26,4لســن علــى رأس العمــل أو فــي
التعليــم أو التدريــب ( .)NEETويمكــن تفســير ذلــك بانشــغال هــذه الفئــة
باألعمــال المنزليــة ،حيــث أفــادت ( )%19مــن الشــابات الســعوديات بأنهــن خــارج
قــوة العمــل لهــذا الســبب .وتعــد فئــة الشــباب خــارج العمــل والتعليــم
والتدريــب مــن الفئــات األكثــر تضــررًا حــول العالــم ،ويــدور النقــاش عالميــً حــول
توفيــر (برامــج التدريــب علــى رأس العمــل  ،)Apprenticeship Programs -والتــي
أثبتــت نجاحهــا عالميــً فــي تقليــل فتــرة مكــوث الشــباب بــدون وظائــف.
أمــا فيمــا يتعلــق بخصائــص الفئــة األقــل تضــررًا بحســب مؤشــرات الفــرص
الوظيفيــة ،فهــم البالغــون الذكــور غيــر الســعوديين ،بنســبة بطالــة عنــد (،)%0,6
لمــن هــم فــي عمــر  35ســنة وأكثــر .ويتضــح ذلــك مــن خــال نوعيــة الوظائــف
المتاحــة فــي ســوق العمــل بالمملكــة ،وهــي الوظائــف متدنيــة المهــارات
والمســتوى واألجــور.
()4

نسبة المشتغلين ألنفسهم والعاملون في القطاع العائلي
يســتخدم هــذا المؤشــر عــادة كمقيــاس بديــل لحجــم العمــل غيــر الرســمي،
وقــد بلغــت النســبة ( .)%1,7وتتحــدث األدبيــات الدوليــة عــن كــون هــذه الفئــة مــن
الفئــات المهــددة واألكثــر تضــررًا ،بســبب غيــاب برامــج الحمايــة االجتماعيــة عنهــم
كونهــم خــارج ســوق العمــل الرســمي .باإلضافــة إلــى أن الكثيــر منهــم عــادة مــا
يــؤدي أعمالــه تحــت ظــروف غيــر الئقــة ،وبــدون رقابــة.
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األجر الكافي وإنتاجية العمل

ما هو األجر المعيشي؟
هـــو األجـــر الـــذي يغطـــي التكاليـــف
المعيشـــية للعمـــال وأســـرهم لعيـــش
حيـــاة كريمـــة .ويختلـــف هـــذا األجـــر عن
الحـــد األدنـــى لألجـــور ،ألنـــه يتـــم تحديده
بواســـطة النظـــر لتكاليـــف المعيشـــة في
كل منطقة .وقد قامـــت منظمة مجتمع
مدنـــي فـــي بريطانيـــا باحتســـابه وحشـــد
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص لتبنيـــه.

ينص نظـــام العمل الســـعودية في مادته
 89علـــى جواز قيام مجلس الـــوزراء بتحديد
الحـــد األدنى لألجـــور في حـــال رأى الحاجة
لذ لك .

مــن غيــر المســتغرب أن يكــون األجــر الكافــي أحــد مكونــات العمــل الالئــق ،حيــث
أن المرجعيــات الدوليــة ذات الصلــة ،كمنظمــة العمــل الدوليــة ،تؤكــد علــى أنــه
مــن أجــل ضمــان درجــات عاليــة مــن اإلنتاجيــة ،فــإن األمــر يســتدعي أن يكــون
األجــر مســاويًا لحجــم العمــل المــؤدى .باإلضافــة إلــى النظــر إلــى عدالــة األجــور،
وهنــا نشــهد هيمنــة نقاشــات حــول الحــد األدنــى لألجــور ،Minimum Wage
واألجــر المعيشــي المقبــول  .Living Wageوهــي كلهــا وســائل لحمايــة العامــل
مــن الوقــوع فــي الفقــر وهــو علــى رأس العمــل بحيــث ال يغطــي أجــره احتياجاتــه
المعيشــية األساســية ،أو مــا يعــرف بفقــر العمــل .Working Poverty
وبافتــراض أن  1500ريــال يمثــل الحــد األدنــي لالحتياجــات األساســية فــي المملكــة،
يُظهــر هــذا المؤشــر ّ
أن الفئــة األكثــر تضــررًا هــم العمالــة غيــر الســعودية فــي
()5
القطــاع الخــاص بنســبة ( . )%75ممــا يؤكــد نتائــج مؤشــرات الفــرص الوظيفيــة
التــي اســتعرضت ســابقًا ،مــن ّ
أن الوظائــف المطروحــة فــي ســوق العمــل
الســعودي ،هــي وظائــف غيــر ماهــرة ومتدنيــة األجــر .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى
غيــاب لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة الخاصــة بفقــر العمــل.
ومــن المؤشــرات ذات العالقــة ،معــدل فجــوة األجــور بيــن الجنســين ،وهــو مؤشــر
مهــم لألجــر الالئــق .حيــث يتقاضــى الرجــال فــي المملكــة بالمتوســط مــا نســبته
( )%10أعلــى مــن أجــور النســاء بيــن الســعوديين ،مقارنــة بـــ ( )%45أعلــى بيــن غيــر
الســعوديين .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وتيــرة ازديــاد الفجــوة بيــن الذكــور واإلنــاث
الســعوديين فــي تســارع كبيــر ،حيــث ارتفــع المعــدل ثالثــة أضعــاف بيــن عــام 2014م
أمــا المعــدل
و 2016م ،مــن ( )%3,4وبمقــدار ( )324ريــال ،إلــى ( )%10وبمقــدار ( )1077ريــالّ .
()6
بيــن غيــر الســعوديين فلــم يتغيــر وبقــي عنــد ( )%45بيــن عامــي 2014م و2016م.

ساعات العمل الالئقة

()7

 %75مـــن العامليـــن غيـــر الســـعوديين في
القطـــاع الخـــاص يتقاضون أجـــورًا تقل عن
 1500ريال شـــهريًا.

 %48مـــن الســـعوديين يتقاضـــون  3000ريال
وأقل شـــهريًا.

فجوة األجور بين السعوديين والسعوديات

10656

6
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حلقة حوار
تحفيز فرص العمل الالئقة في القطاع الخاص

تعــد ســاعات العمــل الالئقــة واحــدة مــن ضمانــات الحمايــة االجتماعيــة في ســوق
ـد مــن تعــدي صاحــب العمــل علــى حــق العامــل فــي الراحــة
العمــل ،والتــي تحـ ّ
والمحافظــة علــى صحتــه مــن التشــغيل القســري والعمــل الجبــري والســاعات
المؤذيــة .وتعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة ســاعات العمــل األســبوعية التــي تتجــاوز
 48ســاعة ســاعات عمــل مفرطــة .كمــا ينــص نظــام العمــل الســعودي علــى أنــه
ال يجــوز تشــغيل العامــل تشــغي ً
ال فعليــً أكثــر مــن ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي
األســبوع ،مــع جــواز زيادتهــا ســاعة واحــدة يوميــً لبعــض األعمــال التــي ال يشــتغل
فيهــا العامــل بصفــة مســتمرة ،ويجــوز خفضهــا بمعــدل ســاعة واحــدة يوميــً
لألعمــال الخطــرة أو الضــارة .وقــد قــام مجلســي الــوزراء والشــورى فــي الســنوات
الماضيــة بمناقشــة خفــض الســاعات فــي نظــام العمــل إلــى  45ســاعة أو أقــل،
ولــم يصــل المجلســان بعــد إلــى وجهــة نظــر متوافقــة فــي هــذا الموضــوع.
حيــث أصــر مجلــس الشــورى مؤخــرًا عنــد مناقشــة المــادة علــى خفــض ســاعات
العمــل إلــى  40ســاعة ،لتكــون بذلــك أقــرب إلــى ســاعات العمــل الحكومــي البالغة
 35ســاعة ،بينمــا تتمثــل وجهــة نظــر مجلــس الــوزراء فــي خفضهــا فــي القطــاع
الخــاص إلــى  45ســاعة.
ويــدور النقــاش حــول هــذا الموضــوع عنــد مســتوى الســاعات الــذي يمكــن عنــده
المحافظــة علــى اإلنتاجيــة فــي العمــل مــع مالئمــة ذلــك لحاجــات العمــال
االجتماعيــة والصحيــة .حيــث يعتقــد البعــض أن المحافظــة على ســاعات تشــغيل
عاليــة يســاعد علــى زيــادة اإلنتاجيــة فــي المنشــآت .بينمــا يعتــرض البعــض اآلخــر،
مستشــهدين بتجــارب دوليــة ،بإمكانيــة المحافظــة علــى ســاعات عمــل الئقــة،
بعــد تخفيضهــا ،بنفــس مســتوى اإلنتــاج.

وتبلــغ متوســط عــدد ســاعات العمــل الفعليــة فــي المملكة ( )45ســاعة أســبوعيًا،
لكنهــا تتــراوح بحســب المهنــة .فبتوزيــع ســاعات العمــل علــى المجموعــات
الرئيســية للمهــن ،نجــد أن ســاعات العمــل المفرطــة تــزداد بيــن المهــن المتدنيــة،
حيــث تصــل إلــى ( )50ســاعة فــي مهــن البيــع ومهــن العمليــات الصناعيــة
والكيميائيــة والصناعــات الغذائيــة والمهــن الهندســية المســاعدة ،مقارنــة
بمتوســط ســاعات عمــل يصــل إلــى ( )39ســاعة للمهــن المتوســطة الكتابيــة
والفنيــة فــي المجــاالت العلميــة واإلنســانية .كمــا ترتفــع مشــاركة المــرأة بســوق
العمــل الســعودي فــي مهــن الفنييــن بســبب كونهــا األقــل متوســط ســاعات
عمــل ،ممــا قــد يــدل علــى أن توفيــر فــرص عمــل بســاعات الئقــة يشــجع فــي
زيــادة توظيــف المــرأة ومشــاركتها االقتصاديــة.
وبمراجعــة المقارنــات المعياريــة الدوليــة ،نجــد أن متوســط ســاعات العمــل
األســبوعية فــي الســويد (المصنفــة بالمرتبــة  12عالميــً فــي اإلنتاجيــة مــن منظمــة
التعــاون االقتصــادي) يتــراوح بيــن  31و 35ســاعة .وكمــا هــو مالحظ في الســعودية،
تــزداد ســاعات العمــل فــي الســويد بيــن المهــن المتدنيــة ،حيــث تتــراوح بيــن 37
و 45ســاعة فــي مهــن المقــاوالت مثــل التنقيــب والبنــاء والحفــر والمهــن الزراعيــة
والصناعيــة .وبشــكل إجمالــي ،تعمــل النســاء فــي الســويد  4ســاعات أقــل مــن
الرجــال ،بمــا يعــادل  33ســاعة أســبوعيا مقارنــة بـــ 37ســاعة للذكــور .وبذلــك يكــون
معــدل ســاعات العمــل األســبوعية المخصصــة للذكــور فــي الســويد ( 37ســاعة)
يقــارب المعــدل األقــل لســاعات عمــل المــرأة فــي المهــن الفنيــة فــي الســعودية
()8
( 37،7ســاعة).
وبالمقارنــة مــع الــدول الناميــة ،نجــد أن متوســط ســاعات العمــل للذكــور فــي
تركيــا يبلــغ  49ســاعة أســبوعيًا ،حيــث يعمــل الرجــال فــي جميــع المهــن ســاعات
ال تقــل عــن  40فــي األســبوع ،فــي مــا عــدا مهــن التعليــم حيــث يعمــل المعلــم 37
ســاعة أســبوعيًا .وتعمــل النســاء فــي تركيــا بمختلــف المهــن ســاعات تقــل عــن
ســاعات عمــل الرجــال ،فيمــا عــدا مهــن التعليــم واإلدارة واألمــن ،حيــث يتجــاوز
عمــل المــرأة فيهــا الـــ( )40ســاعة أســبوعيًا .كمــا نالحــظ أن المــرأة فــي الســعودية
ال تميــل إلــى قبــول فــرص العمــل بســاعات مفرطــة ،حيــث تنخفــض حصــة المــرأة
()9
فــي الوظائــف التــي تتطلــب أكثــر مــن ( )55ســاعة أســبوعيًا إلــى (.)%11.5
وباالنتقــال إلــى الــدول األقــل نمــوًا ،نجــد بــأن ســاعات العمــل األســبوعية فــي
كمبوديــا للذكــور العامليــن فــي الصناعــات والمقــاوالت والمبيعــات تبــدأ مــن 52
إلــى  67ســاعة عمــل أســبوعيًا .حتــى فــي المهــن التعليميــة ،والفنــون والمجــاالت
اإلنســانية فســاعات العمــل تصــل إلــى  52ســاعة أســبوعيًا .وبالنســبة لإلنــاث،
تعمــل النســاء فــي كمبوديــا ســاعتين بالمتوســط أقــل مــن الرجــال ( 52إلــى 54
ســاعة) .وتتركــز ســاعات عملهــن غيــر الالئقــة (مــا يتجــاور  48ســاعة) فــي مهــن
()10
الصناعــة والزراعــة والمقــاوالت والمهــن اإلنســانية والفنيــة.
وبغــض النظــر عــن ســاعات العمــل المحــددة فــي القانــون الســعودي ،نجــد
أن التفتيــش العمالــي والرقابــة علــى االلتــزام تشــكل تحديــً كبيــرًا ،يفــوق فــي
أهميتــه تخفــض ســاعات العمــل النظاميــة ،حيــث أن ( )%14مــن العمــال فــي
الســعودية يعملــون فــي وظائــف تفــوق ( )55ســاعة أســبوعيًا ،متجاوزيــن بذلــك
مــا تحــدده المعاييــر الدوليــة ومــا ينــص عليــه النظــام الســعودي مــن عــدم جــواز
()11
تشــغيل العمــال ألكثــر مــن ( )48ســاعة أســبوعيًا.

بيئة العمل اآلمنة
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()12

تعــد معاييــر األمــان والصحــة والســامة المهنيــة شــرطًا مــن شــروط العمــل
الالئــق ،وتقتــرح منظمــة العمــل الدوليــة قيــاس ذلــك مــن خــال مؤشــر عــدد
حــاالت اإلصابــة فــي الســنة ،حيــث بلغــت نســبة إصابــات العمــل فــي المملكــة 700
إصابــة لــكل  100000عامــل ،مقارنــة بـــ 683لــكل  100000عامــل فــي الســويد .ويشــكل
الســعوديون مــا نســبته  %5مــن هــذه اإلصابــات ،مقارنــة بـــ %95لغيــر الســعوديين،
ممــا يوضــح أن العمالــة الوافــدة أقــل حظــً مــن العمالــة الســعودية لتعرضهــا
إلــى خطــورة مهنيــة أعلــى وعملهــا فــي بيئــة أقــل ســامة مقارنــة بالســعوديين.
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التأمين االجتماعي

يعــد الوصــول إلــى برامــج الصحــة والتأميــن االجتماعــي مقومــً مــن مقومــات
الحمايــة االجتماعيــة فــي ســوق العمــل ،حيــث يســاعد مــد الحمايــة التأمينيــة
إلــى مختلــف العمــال علــى توفيــر الغطــاء اآلمــن حــال المــرض أو االنقطــاع أو
العجــز أو الوفــاة .وتوفــر الدولــة الرعايــة الصحيــة المجانيــة باإلضافــة إلــى إلــزام
منشــآت القطــاع الخــاص بتوفيــر برامــج التأميــن الصحــي لموظفيهــا .كمــا توفــر
مؤسســات التقاعــد الحكوميــة فــي المملكــة برامــج الحمايــة التأمينيــة مثــل
التقاعــد والتأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل .وقــد أنفقــت الدولــة مــا نســبته
 %4.06مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2016م علــى برامــج التنميــة االجتماعيــة
والصحــة( ،)13مرتفعــً عــن  %3.64فــي عــام 2011م ومقارنــة بمتوســط عالمــي يبلــغ
()14
 %8.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي.

الخالصة

باســتعراض األرقــام والتحليــات الســابقة ،يتضــح أن ســوق العمــل الســعودي
يعانــي مــن تشــوهات تــؤدي إلــى تضــرر المشــاركين فيــه .ففــي حيــن يســتفيد
الوافــدون مــن وفــرة الفــرص الوظيفيــة وتراجــع البطالــة ،فــي مقابــل تدنــي
الفــرص للســعوديين وخصوصــً اإلنــاث والشــباب .يعانــي الوافــدون مــن تراجــع
الدخــل الكافــي وارتفــاع ســاعات العمــل المفرطــة وبيئــة العمــل غيــر الالئقــة.
ممــا يســاهم فــي تراجــع نوعيــة الوظائــف المتاحــة والتســبب فــي تضــرر كل
القــوى العاملــة ،بغــض النظــر عــن الجنــس والجنســية والعمــر ،وأدى إلــى لجــوء
الســعوديين إلــى التوظيــف الوهمــي واســتغالل العمالــة الرخيصــة.
كيــف يمكــن أن نتجــه نحــو اســتحداث فــرص عمــل الئقــة وجاذبــة
للجميــع ،عوضــً عــن الســعي إلــى توليــد أعــداد كبيــرة مــن الوظائــف غيــر
المســتدامة؟
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التفاصيل الحسابية للمؤشرات والمعايير
Substantive element of the
Decent Work Agenda
Numbers in parentheses in the first
column below refer to ILO strategic
objectives:
1. Standards and fundamental
principles and rights at work;
2. Employment;

Statistical Indicators

Calculation Method

Selection of relevant statistical
indicators that allow monitoring
progress made with regard to the
substantive elements.

Statistical formula and Saudi
application

3. Social protection;
4. Social dialogue.

Employment opportunities (2 + 1)

NEET – Youth not in employment,
education, or training, 24-15 years
(source of data: Saudi labor force
survey Q2016 3).

18,03% =

26,4% =

Number of youth - (Number of youth in
employment + Number of youth not in employment who are in education or training

NEET (%) =

Employment opportunities (2 + 1)

Total number of youth

χ100

Female share of employment in
senior and middle management
(%) =

Number of women in ISCO - 88 (groups 1,2 and 3)
Total number of employed in same categories

22,47% =

Employment opportunities (2 + 1)

Adequate earnings and productive
work (3 + 1)

Decent Working Time (3 + 1)*

Saudi gender pay gap
(Em - Ew)
Em

χ100

2088215

χ100

2087015

χ100

χ100

Saudi Gender wage gap based on
H1, 2014 data:

Saudi Gender wage gap
(%) =

9,6% =

χ100

4175230

χ100

Saudi Gender wage gap based on
H1, 2016 data:

where Em is the gross average
monthly earnings of men and
Ew is the gross average monthly
earnings of women.

Assuming less than <1500SR
(lowest acceptable wage
category for occupational
pension requirements at GOSI)
is a statistical proxy for national
poverty line.

Working poverty rate

Employment in Excessive Working
Time (more than 48 hours per
week)
For the lack of data on hours
worked 48+, this indicator was
calculated for hours worked 55+
as a proxy to measure extremely
excessive working time:
EEWT (%) =

Number of employed persons who worked
+ 55 per week
Total number of employed persons

χ100

Occupational injury frequency rate
(proxy)

Safe work environment (3 + 1)

Calculated as share of injured
employees as a percentage of total
subscribers to safety insurance
program at GOSI by the end of
2015.

Public social security expenditure
(percentage of GDP)

Social security (3 + 1)

Calculated as social and health
government expenditure in 2016
as a percentage of the GDP.

Source: GOSI database, Q3 2016. Gstats Labor Force Survey Q3 2016. ILO indicator
compilation on the basis of the Discussion paper for the Tripartite Meeting of Experts
on the Measurement of Decent Work (Geneva, 8 -10 September 2008)
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