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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
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 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

0.bالغایة . 
تیسیر الھجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولیة، بطرق منھا تنفیذ سیاسات الھجرة المخطط  :۷-۱۰الغایة 

 لھا والتي تتسم بحسن اإلدارة

0.cر. المؤش 
 تكالیف التوظیف التي یتحملھا الموظف كنسبة من اإلیرادات السنویة في بلد المقصد ۱-۷-۱۰ المؤشر

0.d. السلسلة 
 تكالیف استقدام العمال المھاجرین

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2022أیار/مایو  18

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ال ینطبق

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )WB(  ) و البنك الدوليILOمنظمة العمل الدولیة (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (WB)  و البنك الدولي (ILO) منظمة العمل الدولیة
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
بأنھ: "تكالیف التوظیف التي یتحملھا الموظف كنسبة من اإلیرادات السنویة في بلد  ۱-۷-۱۰یُعرَّف مؤشر أھداف التنمیة المستدامة 

 كنسبة بین مقیاس التكلفة ومقیاس الدخل. وینبغي أن تستند اإلحصاءات المستخدمة في البسوط والمقامات لقیاس المؤشّرالمقصد"، أي 
 .إلى التكالیف واإلیرادات المرصودة لنفس العامل المھاجر الدولي ۱۰-۷-۱

 
 المفاھیم:

یُستثنى العمال ولبلد القیاس.  لعمال المھاجرین الدولیین العائدین، وفقاً یشمل ذلك العمال المھاجرین الدولیین و/أو ا :الفئات المستھدفة من السكان
ت المھاجرون الذین انتقلوا إلى بلد أجنبي ألغراض العمل الحر، والعمال المھاجرون لفترات قصیرة الذین كانوا یعملون في بلد أجنبي لفترا

األشخاص  یُستثنى أیضاً كما على األقل).  شھراً  12ما یتم أخذھا كإقامة في بلد ما لمدة  قصیرة لدرجة أنھم لم یغیروا إقامتھم المعتادة (غالباً 
عمل في الذین ھاجروا إلى بلد المقصد بقصد غیر العمل مثل الترفیھ، السیاحة، االتحاد األسري، التعلیم وما شابھ، حتى لو انتھى بھم األمر بال

لتحمل تكالیف التوظیف ألن دافعھم األساسي لالنتقال لم یكن متعلقًا بالعمل. ومع ذلك، یتم و بلد أجنبي في تاریخ الحق، ألنھم غیر محتمل.
 تغطیة األشخاص العاملین الذین انتقلوا إلى بلد المقصد بنوایا عمل ولكن بدون تأشیرات عمل.
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ا لبلد القیاس. یُستثنى العمال المھاجرون الذین انتقلوا یشمل ذلك العمال المھاجرین الدولیین و / أو العمال المھاجرین الدولیین العائدین، وفقً 
إلى بلد أجنبي ألغراض العمل الحر ، والعمال المھاجرون لفترات قصیرة الذین (كانوا) یعملون في بلد أجنبي لفترات قصیرة لدرجة أنھم 

شھًرا على األقل). یُستثنى أیضًا األشخاص الذین ھاجروا  12(فعلوا/لم یغیروا) إقامتھم المعتادة ( غالبًا ما یتم أخذھا كإقامة في بلد ما لمدة 
د أجنبي إلى بلد المقصد بقصد غیر العمل مثل الترفیھ ، السیاحة ، االتحاد األسري ، التعلیم وما شابھ ، حتى لو انتھى بھم األمر بالعمل في بل

. ومع ذلك، یتم  عھم األساسي لالنتقال لم یكن متعلقًا بالعملحیث من غیر المحتمل أن یتكبدوا تكالیف التوظیف ألن داف في تاریخ الحق، 
 .تغطیة األشخاص العاملین الذین انتقلوا إلى بلد المقصد بنوایا عمل ولكن بدون تأشیرات عمل

 

ة إلى الوظیف  ۱-۷-۱۰: ینبغي أن تشیر اإلحصاءات/التقدیرات الخاصة بالتكالیف واإلیرادات المستخدمة في قیاس المؤشّر الفترة المرجعیة
 سنوات قبل تاریخ القیاس) . 3األولى التي حصل علیھا العامل المھاجر في آخر بلد خالل فترة سابقة قریبة (على سبیل المثال 

 

 
یشیر مصطلح "رسوم االستقدام" أو "التكالیف ذات الصلة" إلى أيّ رسوم أو تكالیف متكبّدة في عملیة استقدام العمال  التكالیف/الرسوم:

 لتوظیفھم، بغض النظر عن طریقة أو توقیت أو مكان فرضھا أو جمعھا. وتساوي ھذه التكالیف المبلغ اإلجمالي الذي یدفعھ العمال المھاجرون
عمل مناسب، واستیفاء الشروط المطلوبة، والحصول على عرض رسمي من المستخدم األجنبي، والوصول إلى مكان و/أو أسرھم للعثور على 

من مشروع المبادئ التوجیھیة لإلحصاءات الخاصة بقیاس  24إلى  22عملھم األول في الخارج. ترد بنود التكالیف الموصى بھا في الفقرات 
 امة.من أھداف التنمیة المستد ۱-۷-۱۰المؤشر 

 

كون مقیاس اإلیرادات لحساب تكالیف التوظیف ھي اإلیرادات الشھریة في الوظیفة األولى التي تم شغلھا في آخر بلد ت: یجب أن اإلیرادات
خالل خالل الفترة الماضیة األخیرة المحددة. ویجب أن تغطي اإلیرادات الشھریة الدخل الفعلي المستلم ألول شھر كامل من العمل  المقصد

، بما في ذلك العالوات واإلیرادات األخرى (مثل الساعات اإلضافیة). كما یتعیّن إجراء التعدیالت الالزمة وفقاً للمبالغ المقتطعة الفترة المرجعیة
یدفعھا المُستخدم في من األجور مقابل الضرائب المفروضة من بلد المقصد، واشتراكات الضمان االجتماعي، واسترداد تكالیف التوظیف الذي 

 البدایة.

2.B. وحدة القیاس 
یمكن اعتبارھا مدة معبراً عنھا بأشھر األرباح؛ أي المدة من حیث األشھر ومؤشر تكلفة التوظیف ھو نسبة بین مقیاس التكلفة ومقیاس الدخل. 

 التي یكسبھا الموظف الدولي المھاجر السترداد تكلفة توظیفھ.

2.C. التصنیفات 
 ال ینطبق

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

من خالل النظم القائمة لجمع البیانات، خاصةً مسوح األسر  ۱-۷-۱۰ینبغي أوالً جمع اإلحصاءات المتعلّقة بمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
 المعیشیة. ومن شأن ذلك أن یكفل االتساق بین المصادر الوطنیة القائمة والمنھجیات واألطر المعتمدة في أخذ العینات، بما في ذلك أنواع

 قابالت، والتنظیم المیداني، وما إلى ذلك. كما ستساھم في االستدامة طویلة المدى لجمع البیانات حول ھذا الموضوع.الم
وع من والتّباع استراتیجیة المسح الوطني لألسر المعیشیة على نطاق واسع لمسوح األسر المعیشیة میزتان أساسیتان: (أ) عادةً ما یكون ھذا الن

ترسّخ واثبت جدواه بالفعل في بلدان المنشأ كما في بلدان المقصد؛ (ب) قد یجمع ھذا النوع من المسوح بالفعل بعض المعلومات المسوح قد 
 المتعلّقة بأفراد األسرة المعیشیة (حتى من األعضاء الغائبین في بلد المنشأ).

المصممة اللتقاط السكان المستھدفین،  المعیشیة األسر مسوح ۱-۷-۱۰ھدف التنمیة المستدامة مؤشر قیاس لاألكثر مالءمة  المسوحتشمل 
 ، إذا كانت موجودة في البلد، باإلضافة إلى المسوح األسریة الوطنیة واسعة النطاق التي تغطي ارتباطًا وثیقاً  المسح المخصص للھجرةمثل 

متعددة األغراض التي  المسوحأو األرباح (مثل مسح القوى العاملة، ومسح دخل األسرة واإلنفاق، أو /الموضوعات، ال سیما التوظیف و
یمكن استكمال البیانات التي یتم جمعھا من خالل المسوح األسریة بمسوح المؤسسات الخاصة ببلدان وتتضمن أسئلة حول العمالة والھجرة). 

أقصر للمسافرین للعمال  مسوحتي ال تتوافر فیھا مثل ھذه البیانات، كملجأ أخیر، یمكن النظر في في الحاالت الوالمقصد والسجالت اإلداریة. 
  المھاجرین في موانئ المغادرة/الدخول.
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3.B. طریقة جمع البیانات 
، یجب جمع المعلومات المتعلقة بالتكالیف واألرباح على المستوى الشخصي للسكان من أھداف التنمیة المستدامة ۱-۷-۱۰المؤشر لحساب 

یجب أن یستخدم مسح األسر والمستھدفین (على سبیل المثال، العمال المھاجرون الدولیون و/أو العمال المھاجرون الدولیون العائدون). 
استبیان) المصممة لجمع إحصاءات تمثیلیة للبلد المعني و/أو الممرات، إذا المعیشیة المختار استراتیجیة أخذ العینات وأداة جمع البیانات (

 كانت ممرات الھجرة الثنائیة الرئیسیة مستھدفة.
 في بلد المنشأ، قد یتعین تعدیل استراتیجیة أخذ العینات لزیادة العینة في المناطق/القرى التي یتم توظیف العمال المھاجرین منھا بشكلو

یمكن وة المستھدفة للحصول على تقدیرات دقیقة بما فیھ الكفایة. متكرر، للحصول على عدد كبیر بما یكفي من المستجیبین من المجموع
استخدام استراتیجیات مختلفة لتصمیم إطار مناسب ألخذ العینات بما في ذلك استخدام عینات المنطقة، واستخدام فواتیر الكھرباء/الھاتف 

 .ت اإلداریة األخرى، حیثما كان ذلك متاحاً المحمول، والجمع بین المعلومات من المسوح المنزلیة مع مسوح المؤسسة والسجال
، باإلضافة إلى ذلك، استكمالھ بإطار یغطي األسر الجماعیة (سكن المعیشیة في بلد المقصد، قد یحتاج إطار أخذ العینات لمسح األسرو

 .العمال، والمھاجع) التي من المحتمل أن تكون بمثابة مساكن للعمال المھاجرین الدولیین
 المقصدباإلضافة إلى ذلك، یجب إضافة أسئلة حول تكالیف وأرباح العمال المھاجرین إلى االستبیان القیاسي الحالي في كل من بلدان 

تتوفر نماذج تكالیف التوظیف و والوجھة، مثل إضافة وحدة الھجرة أو تضمین أسئلة المسح حول تكالیف التوظیف في وحدة الھجرة الحالیة.
 -التشغیلي لتكالیف التوظیف الدلیل ، في ۱-۷-۱۰واإلرشادات التشغیلیة، المتوافقة مع مشروع المبادئ التوجیھیة لجمع اإلحصاءات لمؤشر 

 مشاركة. راعیة) الذي أعدتھ منظمة العمل الدولیة والبنك الدولي كوكاالت أمناء 2019 كانون األول/(دیسمبر  ۱-۷-۱۰المؤشر 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
تمر في الوقت الحالي، و. 2019 عام ولاألتشرین /من أھداف التنمیة المستدامة ھو مؤشر من المستوى الثاني منذ أكتوبر ۱-۷-۱۰المؤشر 

یوصى بأن تقوم كما الوطني. مراحل مختلفة من تجربة المنھجیة الحالیة واستراتیجیة جمع البیانات على المستوى باإلحصاء الوطنیة  أجھزة
العمال المھاجرون الدولیین و/أو العمال المھاجرین من  الداخل أو الخارجالى ھامة تدفقات لدیھا التي  الدولاإلحصاء الوطنیة في  أجھزة

 .صیاغة السیاسات والتخطیطوإرشاد كل بضع سنوات، وذلك لرصد االتجاھات  ۱-۷-۱۰المؤشر بجمع إحصاءات عن  العائدون دولیًا

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
تمر في الوقت الحالي، و. 2019 تشرین األول عام/من أھداف التنمیة المستدامة ھو مؤشر من المستوى الثاني منذ أكتوبر ۱-۷-۱۰المؤشر 

یوصى بأن كما مراحل مختلفة من تجربة المنھجیة الحالیة واستراتیجیة جمع البیانات على المستوى الوطني. باإلحصاء الوطنیة  أجھزة
في الوقت المناسب، بمجرد وضع المنھجیة واستراتیجیة جمع البیانات   ۱-۷-۱۰لمؤشر  الوطنیة التقدیرات الرسمیة ءاإلحصا أجھزةتصدر 

 .على المستوى الوطني

3.E  .  لبیاناتل  المزودة الجھات 
ات التي تم جمعھا لھذا المؤشر على المستوى الوطني كإحصاءات رسمیة من قبل السلطات المختصة في الدولة ءیجب التعرف على اإلحصا

)، أو وكالة رسمیة أخرى داخل نظام MoLوزارة العمل ( أو )،NSOاإلحصائي الوطني ( الجھاز ،المنتجة لھا، على سبیل المثال
أو أي وكالة رسمیة أخرى ھي النظیر لجمع وزارة العمل أو اإلحصائي الوطني  الجھازكون ییجب أن واإلحصاءات الرسمیة الوطنیة. 

 .من أھداف التنمیة المستدامة ۱-۷-۱۰المؤشر اإلحصاءات حول 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 والبنك الدولي (ILO) منظمة العمل الدولیة

3.G. التفویض المؤسسي 
المؤتمر إحصاءات العمل. ویضع المعاییر الدولیة إلحصاءات العمل من خالل المعنیة بلمتحدة تنسیق األمم ا جھةمنظمة العمل الدولیة ھي 

، وتوفر ). كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بھدف نشر مجموعات البیانات القابلة للمقارنة دولیاً ICLS(الدولي لخبراء إحصاءات العمل 
 منظمة العمل الدولیة لدعم جھودھا إلنتاج بیانات عالیة الجودة عن سوق العمل.المساعدة الفنیة والتدریب للدول األعضاء في 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_745663.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_745663.pdf
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 رات منھجیة أخرىاعتبا.  4
4.A. األساس المنطقي 

جرة الدولیة یتزاید االعتراف بأن التكالیف االقتصادیة واالجتماعیة المرتفعة التي یتكبّدھا المھاجرون تمثّل عائقاً خطیراً أمام تسخیر فوائد الھ
التوظیف المفروضة على العمال المھاجرین الساعین إلى في مجال التنمیة المستدامة. وتؤدّي سیاسات الھجرة دوراً حاسماً في خفض تكالیف 

عمل في الخارج. وترتّب تكالیف التوظیف التي یدفعھا العمال المھاجرون إلى وكالء التوظیف، عالوة على الرسوم التي یدفعھا أرباب 
ء التوظیف والمقرضین غیر الشرعیین، بدالً من العمل، عبئاً كبیراً یستنزف دخل المھاجرین الفقراء وتحویالتھم المالیة التي تذھب إلى وكال

مالیین شخص سنویاً إلى قنوات نظامیة للھجرة بحثاً عن عمل، ویضّطر عدد كبیر منھم إلى دفع رسوم توظیف غیر  10أُسرھم. یلجأ حوالي 
  .قانونیة إلى وكالء االستقدام

یفة، بما فیھا رسوم التوظیف، من شأنھ أن یُفاقم مخاطر العمل القسري، إن ارتفاع التكالیف التي یتكبدھا المھاجرون مقابل الحصول على وظ
إلى وعبودیة الدین، واالتجار بالبشر، وال سیّما بالنسبة للعمال ذوي المھارات المتدنّیة. في كثیر من األحیان، یتعّرض العمال المھاجرون 

مدخراتھم، وتزید من انكشافھم على المخاطر أثناء عملیتي التوظیف ممارسات تعسفیة في مكان العمل، ویتحملّون رسوماً مرتفعة تستنفد 
لمؤتمر األمم المتحدة الدولي الثالث لتمویل  (4A) واالستخدام. وقد أكّد المجتمع الدولي في مناسبات عدیدة، ومنھا خطة عمل أدیس أبابا

 .التنمیة، على ضرورة خفض التكالیف المترتبة على توظیف المھاجرین
 

على واضعي السیاسات بذل جھود حثیثة إللغاء رسوم التوظیف غیر القانونیة، وھو ما یستلزم رصداً وتنظیماً فعّالین لوكاالت  یتعیّن
التوظیف ومكافحة القائمین بالتوظیف عدیمي الضمیر، وذلك من خالل التعاون البنّاء بین بلدان المنشأ والمقصد. ومن شأن تیسیر وصول 

ومات الالزمة أن یُعّزز فعالیة السیاسات واألنظمة المتّصلة بالھجرة. وتشدّد المبادئ العامة والمبادئ التوجیھیة التشغیلیة المھاجرین إلى المعل
من اجل االستخدام العادل على أنھ "ینبغي أال تُفرض رسوم توظیف أو تكالیف مرتبطة بھ على العمال أو على الباحثین عن العمل، وینبغي 

--http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang) "شكل من األشكالأّال یتحملوھا ب
en/index.htm( 

یُقصد بھذا المؤشّر إظھار حجم التكالیف المفروضة على العمال المھاجرون في سبیل الحصول على عمل في الخارج، مقارنة بالدخل الذي 
المالي الذي یقع على كاھل العامل، یمكن التعبیر عن مؤشّر تكالیف التوظیف على أنھ مضاعف  یحققونھ من ھذا العمل. وللتوضیح العبء

 .عدد اإلیرادات الشھریة المطلوبة لإلبالغ عن المؤشّر
 

4.B. التعلیقات والقیود 
إلیرادات الشھریة التي یدفعھا أوصت المبادئ التوجیھیة المقترحة باستخدام شھر واحد من الدخل كمقام، والتعبیر عن المؤشّر كنسبة من ا

تعتبر المبادئ التوجیھیة األكثر صلة بحساب تكالیف التوظیف أرباح الوظیفة األولى التي العامل المھاجر للحصول على وظیفة في الخارج. 
غیر أن اإلیرادات الشھریة للعمال المھاجرین قد تختلف اختالفا كبیراً في كل شھر عمل، ال سیّما  .تم شغلھا في آخر أو أحدث دولة مقصد

 بالنسبة للعمال المھاجرین الذین غالباً ما یغیّرون عملھم خالل األشھر االثني عشر األولى في الخارج. وعلیھ، توصي المبادئ التوجیھیة
 األول من العمل، بما في ذلك المكافآت واألرباح األخرى (على سبیل المثال للعمل اإلضافي).باستخدام الدخل الفعلي المستلم عن الشھر 

 
تشیر المبادئ ووقد تطرح مسألة التذكّر مشكلة للحصول على البیانات الالزمة، إذا ما كانت الوظیفة األولى في الخارج تعود إلى سنوات عدیدة. 

البیانات، یجب أن یكون التركیز على العمال المھاجرین الذین كانت وظیفتھم األولى في الخارج أقل  التوجیھیة إلى أنھ عند تطویر نظام جمع
 .خالل السنوات الثالث السابقة أو أقلّ من فترة معینة، مثل 

 

4.C. طریقة االحتساب 
 حسب كالتالي:تُ ) = نسبة تكالیف التوظیف من اإلیرادات الشھریة للعمالة، وھي نسبة RCIمؤشّر تكالیف التوظیف (

 
 :حیث

 f :المتوسط والوسطي والخُمس الرابع قد تتخذ أشكال وظائف مختلفة، مثل 
 Ck  "ھي تكالیف التوظیف التي یدفعھا العامل المھاجر =k "؛ 
 Ek  " ھو الدخل الشھري لنفس العامل المھاجر =k ." 
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4.D  .التحقق 
تمر في الوقت الحالي، و. 2019 تشرین األول عام/كتوبرمن أھداف التنمیة المستدامة ھو مؤشر من المستوى الثاني منذ أ ۱-۷-۱۰المؤشر 

تقدم منظمة العمل و مراحل مختلفة من تجربة المنھجیة الحالیة واستراتیجیة جمع البیانات على المستوى الوطني.باإلحصاء الوطنیة  أجھزة
یتم وفیما یتعلق بالتخطیط وإجراء وتحلیل وتقییم جودة البیانات الناتجة.  دوللل مستمراً  تقنیاً  الدولیة، بصفتھا وكالة راعیة مشتركة، دعماً 

من قبل السلطة الوطنیة ذات الصلة  من أھداف التنمیة المستدامة التي تم نشرھا رسمیاً  ۱-۷-۱۰المؤشر باإلبالغ فقط عن البیانات المتعلقة 
 إلى قاعدة بیانات مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة.

4.E. التعدیالت 
 ال ینطبق

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

ؤشّر من المتوقع أن یصدر المؤشّر على أساس سنوي، وذلك رھناً بإدارة كل من البلدان المعنیة لمسوح األسر المعیشیة، لكن لن یُبلَّغ عن الم
التي ال تُجرى خاللھا مسح لألسر المعیشیة. وفي ظل الدینامیات المعقّدة للتفاعل بین مختلف عناصر ھذا المؤشّر والعوامل التي في السنوات 

 .تؤثر علیھ بشكل مباشر وغیر مباشر، تنتفي إمكانیة استخالص القیم المفقودة على مستوى البلدان
  على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 .البیانات على الصعید اإلقلیمي أو العالمي بحكم اختالف تكالیف التوظیف في كل بلدال تجُمع 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .لن تُستخلص مجامیع إقلیمیة لھذا المؤشر

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

نشرین /، في أكتوبر۱-۷-۱۰راعیة مشتركة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة  وكاالتولي، بصفتھما أصدرت منظمة العمل الدولیة والبنك الد
تم التحقق من صحة مسودة المبادئ و. ۱-۷-۱۰، مجموعة من مسودة المبادئ التوجیھیة لجمع اإلحصاءات لمؤشر 2019 األول عام

اإلحصاء الوطنیة ونتیجة لھذه العملیة، قام فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني  أجھزةالتوجیھیة من خالل عملیة تشاوریة مع 
، في ى المستوى الثانيالمستوى الثالث إلمن  من أھداف التنمیة المستدامة ۱-۷-۱۰المؤشر ) بنقل IAEG-SDGبأھداف التنمیة المستدامة (

 .2019تشرین األول /أكتوبر
 

 صدق علیھا ودلیل التشغیل المصاحب في:تتوفر اإلرشادات الم
 مشروع المبادئ التوجیھیة لجمعھا: من أھداف التنمیة المستدامة ۱-۷-۱۰المؤشر  إحصاءات

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_670175/lang--en/index.htm 
 :من أھداف التنمیة المستدامة ۱-۷-۱۰المؤشر  -دلیل عملي لتكالیف التوظیف 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/WCMS_745663/lang--en/index.htm 
 

4.I  . إدارة الجودة 
 ال ینطبق

4.J  . ضمان الجودة 
 ال ینطبق

4.K  . تقییم الجودة 
التي تغطي قیاس  المعیشیة اإلحصاء الوطنیة من خالل تخطیط وإجراء المسوح األسر ألجھزةتقدم منظمة العمل الدولیة دعماً مستمراً 

یتم تقییم النتائج من حیث حجم العینة المحقق، واألخطاء المعیاریة وتكالیف توظیف المھاجرین، فضالً عن تحلیل النتائج وصیاغة التقاریر. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_670175/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/WCMS_745663/lang--en/index.htm
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نتائج عملیات تنفیذ المسح التجریبي وص األساسیة وقضایا التغطیة المحتملة. حسب الخصائ التفصیلالمرتبطة بالنتائج الرئیسیة، وقضایا 
 المختارة متاحة على موقع منظمة العمل الدولیة على اإلنترنت على العنوان التالي:

en/index.htm--recruitment/WCMS_726736/lang-w.ilo.org/global/topics/fairhttps://ww 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
، 2019 تشرین األول عام/من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني في أكتوبر ۱-۷-۱۰بعد إعادة تصنیف مؤشر أھداف التنمیة المستدامة 

، 2022 شباط عام/من فبرایر أنشطة لتجریب المنھجیة واستراتیجیة جمع البیانات على المستوى الوطني. اعتباراً  لالدوأجرى عدد من 
: بنغالدیش وكمبودیا وغانا وإندونیسیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة وجزر المالدیف والمكسیك ونیبال والفلبین الدول تشمل ھذه 

تتوفر نتائج عملیات تنفیذ مسح تجریبي وطني مختارة على موقع منظمة العمل الدولیة على اإلنترنت على وم. وكوریا الجنوبیة وفیتنا
  en/index.htm--recruitment/WCMS_726736/lang-https://www.ilo.org/global/topics/fair: العنوان

 

شراكة للمعرفة العالمیة بشأن الھجرة و، دعمت منظمة العمل الدولیة ۱-۷-۱۰میة المستدامة مؤشر أھداف التنلالستكمال البیانات الرسمیة 
تكالیف الھجرة والتوظیف على نطاق صغیر ألغراض البحث  مسوح)، التي یستضیفھا البنك الدولي، عدة جوالت من KNOMAD(والتنمیة 

 ممرات ثنائیة مختارة. المسوحوالدعوة. تغطي ھذه 
 على: المسوحعلى مجموعات البیانات والوثائق الخاصة بھذه یمكن العثور 

costs-https://www.knomad.org/data/recruitment. 
 

 :التفصیل
یمیة، وبلدان المقصد الرئیسیة (إذ سُّجل اختالف كبیر في ویشمل التفصیل المطلوب ما یلي: الجنس، والفئة العمریة، والمجموعات التعل

 .تكالیف التوظیف حسب ممرات الھجرة)
 :اإلحصاءات اإلضافیة حسب تفصبلویمكن 

 نوع الھجرة (العمال المھاجرون الحائزون للوثائق الالزمة والعمال المھاجرون غیر الحائزین للوثائق الالزمة) •
): لتقییم مستویات المھارات مثل المجموعات ذات المھارات العالیة و المجموعات ذات 2008الموحد للمھن، المھنة (التصنیف الدولي  •

 المھارات المتدنیة
 .الفئات المھنیة الرئیسیة: لتقییم فئات المھارات التي تتحمّل تكالیف توظیف أعلى •
األنشطة االقتصادیة، التنقیح الرابع): لتقییم القطاعات الرئیسیة  میعجلالدولي الموّحد  لصناعيا لتصنیفالنشاط االقتصادي الرئیسي (ا •

التي یعمل فیھا العمال المھاجرون، وتقییم تكالیف التوظیف في األنشطة االقتصادیة التي تكتسب أھمیة أساسیة في مجال السیاسة العامة 
 (مثل الزراعة، والبناء، وتجارة التجزئة، والعمل المنزلي)

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 .ال ینطبق على ھذا المؤشر

 قائوثالمراجع وال.  7
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