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ملّخص

والتوظيف العادل۲۰٣۰خطة التنمية المستدامة ▪

من أهداف التنمية المستدامة١-٧-١۰االحساب والمكونات والمؤشرات التكميلية للمؤشر ▪

١-٧-١۰المفاهيم والتعاريف الرئيسية لقياس المؤشر ▪

استراتيجية جمع البيانات▪

عناصر جمع البيانات األساسية▪

أسئلة المسح النموذجي▪

الجدولة والتحليل▪
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والتوظيف المنصف۲۰٣۰خطة التنمية المستدامة 

الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها: من أهداف التنمية المستدامة١۰الهدف ▪

رق منها تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بط٧-١۰الغاية▪

تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

تكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من اإليرادات السنوية في بلد المقصد: ١-٧-١۰المؤشر ▪

٧-١۰الغايةواحد من أربعة مؤشرات لرصد ▪

(۲۰١٨)الهجرة من أجلاالتفاق العالمي ▪

قتيسير التوظيف المنصف واألخالقي، وضمان الظروف التي تكفل العمل الالئ:  السادسالهدف ▪

ادل العمن أجل التشغيلالتوجيهية التشغيلية واالرشاداتالمبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية ▪

(۲۰١٩)

ر يجب عدم تحميل العمال أو الباحثين عن عمل أي رسوم أو تكاليف ذات صلة ، بشكل مباشر أو غي▪

 ً مباشر، كلياً أو جزئيا
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الوضع الحالي: ١-٧-١۰ف التنمية المستدامة اهدأمؤشر

منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وكالتان راعيتان▪

المؤشر من المستوى الثاني▪

ً منهجية ومعايير واضحة ▪ نتاجها بانتظام ومتوافقة مع المعايير الدولية ، لكن البيانات لم يتم إمفاهيميا

بعد

▪ ً تنامي الخبرة الوطنية التجريبية، بدأت بعض البلدان في تقديم التقارير رسميا

فة شراكة للمعراستعراض مستمر للخبرات الوطنية المتراكمة من قبل منظمة العمل الدولية و▪

العالمية بشأن الهجرة والتنمية

١-٧-١۰دليل إرشادي وعملي لقياس المؤشر ▪

نمية منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وشراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتتم تطويره بواسطة ▪

اإلحصاء الوطنيةأجهزةبالتشاور مع 

۲۰١٩اإلحصاء الوطنية في عام أجهزةأقرتها ▪
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(األرباح/ التكاليف = تكاليف التوظيفمؤشر " )الدخل"ومقياس " التكلفة"نسبة بين مقياس ▪

غرقها العمال مقياس لتكاليف الحصول على وظيفة موظف في الخارج، معبراً عنه بعدد أشهر العمل سيست▪

.المهاجرون لسدادها

المهنة ومستوى مهارة العامل والجنس والعمر/يمكن أن تختلف حسب ممر الهجرة وقناة الهجرة والصناعة▪

(صفر)۰وفقًا لجدول التوظيف المنصف، يجب أن تكون التكاليف▪

كنسبة من [ العمال المهاجرون]التي يتحملها الموظف ( (RCتكاليف التوظيف 

الدخل الشهري المكتسب في بلد المقصد

؟الى ماذا يشير١-٧-١۰ف التنمية المستدامة اهدأمؤشر
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١-٧-١۰المؤشر حساب - (RCI)مؤشر تكلفة التوظيف
▪= RCIنسبة تكاليف التوظيف في أرباح العمل الشهرية

يمكن التعبير عنها من حيث عدد المكاسب الشهرية في الخارج▪

(م بلد المنشأااستخد)يتطلب تحويل التكاليف واألرباح إلى عملة واحدة ▪

استخدم سعر الصرف الرسمي في وقت أول أرباح شهرية▪

:عملية الحساب

𝑹𝑪𝑰 = 𝒇𝑴
𝑪𝒌
𝑬𝒌

:حيث

fالرابعوالُخمسوالوسطيالمتوسط:مثلمختلفة،وظائفأشكالتتخذقد

Ck=المهاجرالعامليدفعهاالتيالتوظيفتكاليفهي"k ؛"

Ek=المهاجرالعامللنفسالشهريالدخلهو"k ".

= Mصفراً الشهريةوأرباحهمتكاليفهمتكونالالذين،المهاجرينالعمالعددإجمالي.
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2020بنغالديش ، مثال على مؤشر تكلفة التوظيف
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المؤشرات التكميلية +١-٧-١۰ف التنمية المستدامة اهدأمؤشر

(١-٧-١۰المؤشر)RCI–مؤشر تكلفة التوظيف ▪

(عند التعبير عنها باألشهر) RCIقياس النسب المئوية المتوسطة والوسيطة وذات الصلة لـ▪

مكونات مؤشر تكلفة التوظيف ▪

لتكاليف التوظيفاإلجمالي والمتوسط والوسيط والنسب المئوية األخرى ذات الصلة ▪

لألرباح في الخارجاإلجمالي والمتوسط والوسيط والنسب المئوية األخرى ذات الصلة ▪

المؤشرات التكميلية▪

نسبة العمال المهاجرين بدون تكاليف توظيف▪

نسبة العمال المهاجرين الذين ال يكسبون▪
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الفئات المستهدفة من السكان▪

الوظيفة المستهدفة▪

مرجعيةالفترة ال▪

تكاليف التوظيف▪

(اإلجمالية)اإليرادات / األرباح الشهرية▪

لنفس العامل المهاجريجب مراعاة التكاليف واألرباح بالنسبة ▪

شهرية على يتطلب مصدر بيانات يمكنه التقاط السكان المستهدفين وتكاليف التوظيف واألرباح ال▪

(أي المسوح األسرية أو الفردية)مستوى الشخص 

١-٧-١۰التنمية المستدامة أهداف لمؤشرالمفاهيم والتعاريف الرئيسية 
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الفئات المستهدفة من السكان

(المنشأ/مقصد)يعتمد على بلد القياس ▪

بلد المنشأ

عودة العمال المهاجرين الدوليين مؤخرا•

ين الذين انتقلوا إلى الخارج للعمل كموظف•

ينفي الفترة الماضية، وعادوا منذ ذلك الح

عمال مهاجرون حديثون، زاروا وقت إجراء + 

المسح

بلد المقصد

يقيم العمال المهاجرون الدوليون عادة في •

الدولة

اضيةفي الفترة المبنية العمل الذين وصلوا •

كموظفالمقصدفي بلد هملأول عمل وكان •

(غير موثقة/موثقة)، الهجرة (غير رسمي/رسمي)بغض النظر عن طريقة التوظيف 

ن يعملون المهاجرون الذين سافروا ألسباب أخرى وانتهى بهم األمر للعمل أو البحث عن عمل؛ أولئك الذي: يستثنى من ذلك

(عمال الحدود، إلخ)لحسابهم الخاص في الخارج؛ أولئك الذين لم يغيروا بلد اإلقامة المعتادة 
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"الفترة"الوظيفة والهجرة المستهدفة 

:خالل الفترة األخيرة المحددة

(الوظيفة التي دفعته إلى القيام برحلة الهجرة)لموظف اشغلهاأول وظيفة▪

الترحيل األخيرة" فترة"في ▪

إلى آخر بلد المقصد▪

(الصناعة، المهنة، مدة العقد)بغض النظر عن خصائص الوظيفة ▪

بغض النظر عما إذا كان المهاجر قد شغل سابقًا وظائف أخرى في الخارج▪
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الفترة المرجعية

لتركيز على الهجرة األخيرةيوصى ا▪

سنوات٥سنوات  أو ٣شهراً أو  ١۲خالل آخر ▪

الوصول/يمكن أن تختلف تكاليف التوظيف حسب سنة المغادرة▪

إطار زمني أطول، أكثر صعوبة في تذكر المعلومات التفصيلية، احتمالية حدوث خطأ في القياس▪

في فترة االختيار، النظر في▪

حاالت قصيرة جداً وأقل-مشكالت حجم العينة ▪

(  العودة/الهجرة)الترابط مع القياس األخير ▪
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ةالمجموعة المستهدفة والوظيفة والفترة المرجعي: رسم توضيحي

لمؤشر تكلفة التوظيف 
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تكاليف التوظيف

يتحملها العمال المهاجرون▪

وكيفية دفعهامنبغض النظر عن موعد دفع التكاليف ومن قبل▪

من قبل العامل أو األسرة أو المعارف نيابة عن العامل▪

تم الدفع قبل أو أثناء أو بعد المغادرة▪

تُدفع مباشرة، أو تُخصم من األجور، أو تُستحق كدين▪

(مثل البنك، مقرض المال، األسرة المعيشية)ممول من العامل، أو عن طريق االقتراض من طرف ثالث ▪

تنسيب، أي رسوم أو تكاليف يتم تكبدها في عملية التوظيف لتأمين العمل أو ال

بغض النظر عن طريقة أو توقيت أو مكان فرضها أو تحصيلها
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مكونات تكاليف التوظيف

رسوم أخرى

مدفوعات لألصدقاء •
والعائالت والمعارف الذين

ساعدوا في العثور على 
الوظيفة

الفائدة على األموال •
المقترضة

إلى المنشأالسفر من 
الوجهة

السفر الداخلي•

النقل الدولي•

اإلقامة أثناء السفر•

تخليص السفر•

رسوم الوكالة أو 
الوسيط

رسوم التنسيب•

قد تشمل وكاالت عامة أو 
خاصة

للسفراالستعدادات

التأشيرةتكاليف•

رسوم جواز السفر•

الرسوم الطبية•

رسوم التأمين•

تصريح أمني•

إحاطة ما قبل المغادرة•

*التدريب على اللغة•

*تقييمات المهارات •

رسوم الموافقة على العقد•
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إجمالي األرباح الشهرية

يجب الرجوع إلى▪

(خالل الفترة المرجعية)أول وظيفة للموظف في فترة الهجرة األخيرة ▪

أرباح الشهر األول من الوظيفة فقط▪

(استبعاد الوظائف اإلضافية إن وجدت)الوظيفة الرئيسية فقط ▪

بالنسبة للعمال المنزليين، إذا كانوا يؤدون مهاًما ألسر متعددة، أضف جميع أرباح الشهر▪

قم بتضمين أي مكافأة تُمنح للموظفين من أجل تولي الوظيفة أو البقاء فيها▪

أثناء جمع البيانات▪

...(ئب، الضرا)إذا كان من األسهل الحصول على أرباح صافية، فاطلب بشكل منفصل مبلغ أي خصومات رسمية مدفوعة ▪

للديون المستحقة" غير رسمية"الحصول بشكل منفصل على أي خصومات ▪

:مجموع المكافآت النقدية والعينية المدفوعة للموظفين
(إجازة، إجازة مدفوعة األجر، إجازات)أجر الوقت الذي لم يعمل + عن وقت العمل أو العمل المنجز •

)إلخمثل الضرائب والضمان االجتماعي واشتراكات المعاشات التقاعدية مباشرة،)قبل أي خصومات يدفعها الموظفون •

يستثني مساهمات صاحب العمل ألطراف ثالثة، على سبيل المثال الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية•
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استراتيجية جمع البيانات

مسح األسرة المعيشية الوطنية▪
أفضل مصدر موصى به▪

لنفس العامل المهاجر الفردألن المعلومات عن التكاليف واألجور الالزمة ▪

يمكن أن تغطي العمال المهاجرين الذين يعيشون في منازل، بغض النظر عن قناة الهجرة▪

لتعزيز االستدامة على المدى الطويل▪

ضع في اعتبارك مسحاً وطنياً لألسر المعيشية يغطي الموضوعات ذات الصلة▪

مسح الهجرة-

مسح القوى العاملة-

(العمال المهاجرون)إذا لم يكن مسح أولياء األمور مصمًما اللتقاط السكان المستهدفين ▪

الحاجة إلى مراجعة تصميم أخذ العينات لضمان التغطية الكافية ودقة التقديرات-

قد تكون اإلفراط في أخذ العينات، واالختزال الجزئي والتقنيات المماثلة ضرورية في بلدان المنشأ-

ضروريًا في بلدان المقصد( اللتقاط المهاجرين في أماكن جماعية)قد يكون استخدام اإلطارات المزدوجة -
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االستخدام التكميلي للمسح والمصادر اإلدارية

السجالت االدارية
ين يمكن أن تكون مفيدة كإطارات ألخذ العينات أو لتحس▪

األسر المعيشيةتصميم أخذ العينات لمسح 

:األنواع▪
ي سجالت المهاجرين الذين وقعوا للعمل ف: بلدان المنشأ▪

الخارج ، من وكاالت التوظيف ، سجالت المهاجرين 

العائدين

سجل العمال األجانب وتأشيرات العمل: بلدان المقصد▪

الصادرة

متطلبات▪
المعلومات الجغرافية أو معلومات االتصال▪

محّدثة▪

تحفظات▪
در قد تغطي فقط العمال المهاجرين المسجلين في المص▪

اإلداري

أمثلة
2020اكتمل عام -( المنشأ)بنغالديش ▪

قائمة العمال الموقعين للعمل بالخارج مع وزارة العمل▪

تستخدم الختيار العمال المهاجرين ، مرتبة حسب المنطقة▪

ومستوى مهارة المهنة

مستمرة حتى عام-( المنشأ)جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ▪

2022

قائمة القرى التي بها أسر بها أفراد مهاجرون▪

ر تستخدم في أخذ العينات من المناطق مع األخذ في االعتبا▪

النسبة المئوية لألسر التي بها أعضاء مهاجرون، كامتداد 

لتصميم عينة مسح القوى العاملة

قيد الدراسة-( لمقصدا)كوريا الجنوبية ▪

اإلحصائي األجنبيالتعدادسجل ▪

تستخدم كإطار للمسح الوطني للمهاجرين▪

لمنشأالختيار عينة مقسمة حسب المنطقة ونوع التأشيرة وبلد ا▪
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مصادر أخرى

مسوح المسافرين

يتم اعتباره كخيار أخير فقط ، أو حيثما أمكن لضمان نتائج تمثيلية▪

للحصول على نتائج تمثيلية وطنيا▪

يجب اعتبار كل ممرات الهجرة مهمة في الدولة▪

الدخول الرئيسية لممرات الهجرة هذه/ضروري لتحديد جميع نقاط االنطالق▪

تقييم جدوى إجراء المسح في النقاط المحددة▪

قد يتطلب الجمع مع مسح منزلي عام▪
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أقسام مطلوبة٣: المعياريتكلفة التوظيفتصميم استبيان 

W
A

P

*قائمة األسرة والخصائص الديموغرافية : الوحدة األولى
الذين يعيشون في منازل( األجانب)تعزيز قائمة العمال المنزليين •
(المقيمين غير العاديين)الزوار + ضع في اعتبارك تغطية أفراد األسرة المعتادين •

.اإلعاقة، إلخ/التعليم والتدريب: الوحدة الثانية

المشاركة في سوق العمل: الوحدة الثالثة

n+

0+

خصائص الوظيفة الرئيسية-
الصناعة، المهنة، الحالة في التوظيف، القطاع المؤسسي، مكان العمل، المزايا )

.، وقت العمل، إلخ(الضمان االجتماعي، اإلجازة، االرباح)

البحث عن الوظائف وتوافرها-
.(قوة العمل المحتملة، إلخ)

تحديد األشخاص العاملين-

األشخاص غير العامليناألشخاص العاملون

YN

تحديد الفئة المستهدفة من العمال المهاجرين: القسم أ

بلد المقصد الحالي/أول وظيفة في آخر: القسم ب

تكاليف االستقدام: القسم ج

0+
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:القسم أ

دامة ف التنمية المستاهدألمؤشرتحديد الفئة المستهدفة من العمال المهاجرين
١۰-١-٧

بلد المقصد

العمال المهاجرون الدوليون▪

بلد الميالد•

بلد المواطنة•

الوصول إلى البلد( أو فترة)تاريخ •

للهجرةالسبب الرئيسي •

وضع القوى العاملة•

عاملون، عاطلون عن العمل، خارج القوى العاملة➢

:باإلضافة إلى خصائص الخلفية األساسية

الجنس والعمر والحالة االجتماعية•
أعلى مستوى من التعليم الذي تم تحقيقه•
إتقان لغة بلد المقصد•

بلد المنشأ

زيارة العمالة الوافدة+ العمال المهاجرون العائدون ▪

بلد الميالد•

بلد المواطنة•

بحث عن عمل في بلد آخر/ سافر للعمل •

سنوات Xفي آخر ➢

المدة اإلجمالية لخبرة العمل بالخارج•

آخر دولة عمل فيها•

"آخر بلد"تاريخ الوصول إلى •

تاريخ آخر عودة•

نية البقاء➢
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عينة من األسئلة 

بلد المقصد-
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بلد المنشأ–عينة عن األسئلة 
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:القسم ب
في بلد المقصد( األخيرة/موجة الهجرة الحالية)الوظيفة األولى في خصائص 

(موظف، صاحب عمل خاص)الحالة في العمل ▪

المهنة▪

المجال▪

في الوظيفة( أو المدة)تواريخ البدء واالنتهاء ▪

نوع العقد▪

عملية الهجرة▪

طريقة التوظيف•

الطريقة المستخدمة للعثور على وظيفة•

التوثيق وقت عبور الحدود•

إجمالي الدخل للشهر األول من العمل▪

أرباح نقدية•

(القيمة المقدرة)األجر العيني •

للشهر األول لألرباح( السنة/الشهر)التاريخ •

أي مكافآت أو حوافز وردت•
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خصائص الوظيفة المستهدفة

طلب من األشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم•

العمال المهاجرون الدوليون•

أو

العمال المهاجرين الدوليين( زيارة/ العودة )•

ة من قام برحلة هجرة ألسباب عمل خالل الفترة المرجعي•

المحددة

:ملحوظة•

هي " يةالحال"في بلدان المقصد ، قد ال تكون الوظيفة •

لهالوظيفة األولى التي يشغلها الشخص عند وصو

ينها أو من المهم التقاط خصائص الوظيفة التي تم تعي•

وعد بها الشخص
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:عملية الهجرة

طريقة التوظيف. أ٦

طريقة العثور على وظيفة. ب٦

عبور الحدود. ٧

مهم للتمييز بينمن ال•

نقل الوظائف•

التوظيف من خالل الوكاالت أو الوسطاء األفراد•

أو الوجهةالمنشأفي 

أو الوجهةالمنشأالشبكات االجتماعية في •

آخر•

ن قد يكون السؤال عن عبور الحدود حساًسا، ويقلل م•

احتمالية سوء اإلبالغ عن طريق تجنب المصطلحات

( ةغير النظامية، وغير الموثق)السلبية أو الحساسة 

اإلجابةوتراتب
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االرباح في الوظيفة المستهدفة

األرباح في الشهر األول من العمل•

(بخالف الصافي)إذا أمكن التقاط إجمالي األرباح •

المبلغ والعملة•

على األجر العيني والقيمة المقدرةالتقاط•

بنفس عملة األرباح•

سنة وشهر الراتب األولالتقاط•
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:القسم ت
تكاليف التوظيف للوظيفة المستهدفة

األخير/للوظيفة األولى في بلد المقصد الحالي▪

التكاليف المتعلقة بالوسطاء األفراد أو الوكاالت•

التكاليف المتعلقة باستعدادات ما قبل السفر•

التكاليف المتعلقة بالسفر من األصل إلى الوجهة المقصودة•

أي تكاليف أخرى•

تكبد الديون•
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تكاليف التوظيف
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الجدولة والتحليل

للجنسمن خالل الخصائص األساسية األساسية ▪

والعمر ومستوى التعليم

الممرات لتقييمالمنشأ الرئيسية /من قبل دول المقصد▪

الرئيسية أو ممرات اهتمامات السياسة؛

مهاجر (: وقت الدخول)حسب نوع عملية الهجرة ▪

غير موثق ؛ نوع قناة التوظيف/ موثق 

من خالل تجربة الهجرة السابقة▪
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موحد التصنيف الصناعي الدولي ال)حسب االحتالل ▪

( (ISCO 08)لجميع األنشطة االقتصادية

لتقييم مجموعات المهارات، تواجه المهن أعلى ▪

تكاليف التوظيف

عالية، متوسطة، منخفضة: مستويات المهارات▪

المجموعات المهنية الرئيسية▪

التصنيف الصناعي (حسب الصناعة الرئيسية ▪

التنقيح الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

٣)

تكاليف لتقييم القطاعات الرئيسية التي تواجه أعلى▪

د الصناعات المحددة ذات األهميةيحدتالتوظيف، 

العمل الزراعة، البناء، البيع بالتجزئة،)السياسية 

(المنزلي

الجدولة والتحليل
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الموارد
مبادرة التوظيف العادل لمنظمة العمل الدولية▪

▪https://www.ilo.org/global/topics/fair-

recruitment/WCMS_614069/lang--ar/index.htm

من أهداف التنمية المستدامة المبادئ التوجيهية ١-٧-١۰المؤشر▪

لجمع البيانات

▪https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---migrant/documents/publication/wcms_670175.pdf

من أهداف التنمية المستدامة ١-٧-١۰التابع لمؤشر دليل التشغيل▪

▪https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---migrant/documents/publication/wcms_745663.pdf


