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 توصية بالموافقة
ة منعلى الدورة الثا المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على عرض مقترح إلعالن يوم دولي للتحويالت األسرية

  .كما هو وارد في ملحق بهذه الوثيقة ،والثالثين لمجلس المحافظين

 

على مجلس  للتحويالت األسريةإلعالن يوم دولي مقترح قرار بعرض 
 المحافظين

 معلومات أساسية

 مقدمة -ألف 
4153في بانكوك في مايو/أيار  ه الصندوققدبتحويالت المهاجرين الذي عأوصى المنتدى العالمي المعني  -1

1 
خذ ممام القيادة في السعي للحصول ألالصندوق  وناشديوم دولي للتحويالت األسرية عالن عن جماع باإلباإل

 على اعتراف رسمي بهذا اليوم.

الهدف من هذا اإلعالن هو االعتراف وميادة الوعي العالمي بالمساهمة األساسية للعمال المهاجرين في  -2
صورة أكبر في التنمية المستدامة، رفاهية أسرهم ومجتمعاتهم األصلية، وأهمية التحويالت للمساهمة ب

 وبخاصة في المناطق الريفية.

 تتضّمن الخصائص الرئيسية لتحويالت المهاجرين إلى أسرهم ما يلي: -3

ألنفسهم وألسرهم في موطنهم األصلي هو السبب الرئيسي  أفضلالسعي للحصول على فرص إن  )أ(
لتدفُّقات الناجمة عن التحويالت المحلية ا إلى أنوفي حقيقة األمر، تشير التقديرات  الناس.لهجرة 

في  21والدولية تدعم ما يصل إلى ُخمس سكان المعمورة. إضافة إلى ذلك، يذهب ما ال يقل عن 
 المائة من هذه التدفقات إلى المناطق الريفية.

مليار دوالر أمريكي من التحويالت الدولية للعالم  231وحده وصل ما يتجاوم  4153في عام  )ب(
المساعدة  أضعافامي، مما يفوق االستثمار المباشر األجنبي في البلدان النامية ويعاِدل أربعة الن

 111إلى  4151اإلنمائية الرسمية. وتعكس هذه الحجوم نمعة متصاعدة يتوّقع لها أن تصل في عام 
 مليار دوالر أمريكي، مع مبلغ مماثل من التحويالت المحلية.

                                                      

1
كل من الصندوق والبنك الدولي. وقد ُعقد هذا المنتدى في  4153أس المنتدى العالمي المعني بتحويالت المهاجرين الذي ُعقد عام تر   

ن المشاركون أكثر من  43إلى  41بانكوك في الفترة  ممثالً رفيع المستوى عن الحكومات والقطاعين العام  311مايو/أيار، وتضمَّ

 والخاص والمجتمع المدني.
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ام، وعلى الجهة المتلقية، ُتحسِّن التحويالت مستويات المعيشة اإلجمالية. كما وبما يتعّدى هذه األرق )ج(
من المصادر القليلة التي يمكن االعتماد عليها لالستثمار في األعمال، والمراعة،  مصدراأنها تمثِّل 

 واالقتصاد الريفي ككل.

ة من أكثر الوسائل مباشرة في العالم وتشكِّل واحد ،ُتعَتبر التحويالت تعبيرًا عن االلتمام األسري الرئيسي -4
للتخفيف من حدة الفقر. ويمّثل استقطاب أثر هذه التحويالت لتعميم التحسينات االقتصادية فرصة كبيرة 

 لألسر والمجتمعات المتلقية.

وفي حين تتسم تدفُّقات التحويالت بالفعل بأثر إيجابي، إاّل أنه بإمكانها اإلسهام بصورة كبيرة في عدة  -5
 ويات إنمائية رئيسية من خالل شراكات جديدة، وسياسات محسَّنة وابتكارات موّسعة النطاق.أول

 الشمول المالي 

وتعمل خارج النظام المالي العالمي؛  ،التحويالت األسر المستفيدة منية من غتعيش الغالبية الطا .السياق -6
ونتيجة لذلك يجري جمء كبير من المعامالت خارج القطاع المالي التقليدي. وتمّثل التحويالت على الغالب 

 أول وربما أفضل وسيلة إلدماج المتلقين في القطاع المالي الرسمي.

 األسر المستفيدة منتحسين الوصول إلى الوسطاء والمنتجات المالية التي ُتعّد مالئمة الحتياجات  .الفرص
 فرص االدخار واالئتمان واالستثمار، التدريب المالي، توسيع الوصول إلى المجتمعات الريفية. -التحويالت 

 تنمية ُنظم الدفع المحلية والدولية

للتحويالت. كما أن استخدامها صعب الوصول إلى البنى األساسية  من غير اليسير بصورة واسعة .السياق -7
الغالب على نظم وشبكات باهظة التكاليف وغير كفؤة، وخاصة في المناطق  علىوتعتمد هذه الصناعة 

 الريفية.

 تعميم البنى األساسية للدفع على المستويات الوطنية واإلقليمية، وميادة التنافسية في توفير خدمات .الفرص  -8
اإللكترونية والتقنيات الجديدة، وتوسيع الوصول إلى المؤسسات المالية في  الدفعات وتوفُّر ،التحويالت

 بصورة كاملة. المخّدمةاألسواق الريفية غير 

 األمن الغذائي 

المساعدة اإلنمائية الرسمية العالمية  أربعة أضعافتوامي التحويالت األسرية المستثمرة في المراعة  .السياق -9
 في األمن الغذائي والتنمية الريفية. مكثَّفةُتسهم بصورة  فهي، وبالتالي لهذا القطاع تقريباً 

اإلدماج الكفؤ لالستثمارات في التحديث المراعي وسالسل القيمة لدعم األسواق المحلية والتجارة  .الفرص -11
 وفرص العمل واألمن الغذائي.

 التدفقات بين بلدان الجنوب 

إلى  أغلبها إرسالها بين بلدان نامية متجاورة،متناٍم من التحويالت األسرية التي يتم  هنالك عدد .السياق -11
المجتمعات الريفية. وبسبب رداءة الوصول المالي، وعدم مالءمة اأُلطر الناظمة، ومحدودية الُبنى األساسية 

تكاليف معامالت باهظة للدفع، ُتعَتبر هذه األسواق األقل تنافسية في العالم، مما ينجم عنه في الغالب 
 للغاية.
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مما يشّكل وسيلة لتوسيع  ،تكامل المعرفة والبيئات القانونية واألسواق وُنظم الدفع بين بلدان الجنوب .الفرص -12
المميد من األموال  سيتاحالتجارة وتحفيم قدٍر أكبر من النمو االقتصادي. ومع تراجع تكاليف المعامالت، 

 لالستهالك واالستثمار.

 الهشَّة الدول 

المهاجرون الموجودون عندما تنشأ النماعات أو األممات، يهاجر عدد أكبر من األشخاص، وُيرِسل  .السياق -13
للحد من عدم من األموال ألوطانهم. وُتعَتبر هذه التدفقات حاسمة بكثير أصاًل كميات أكبر في الخارج 

 على جميع األصعدة. التسييراستقرار 

الظروف الصعبة، توفِّر التحويالت ال مجرد خيط حياة تتعّلق به األسر  مع مواجهة مثل هذه .الفرص -14
نما أيضًا فرص  أوسع للتعافي واالستقرار. اأكبر وآفاق ااإلفرادية فحسب، وا 

 التمايز بين الجنسين 

تقليدية. ولِّد العديد من النساء حاليًا دخواًل ألسرهن بطرق غير يتتغيَّر األدوار األسرية باطراد، حيث  .السياق -15
وعلى الصعيد العالمي، ُترِسل المهاجرات من النساء حوالي نصف حجم التحويالت التي يرسلها المهاجرون 

 .2الذكور

تشكِّل النساء أصاًل الغالبية العظمى من مبائن التمويل الصغري، وغالبًا ما يستخدمن القروض  .الفرص -16
ويمكن للتحويالت أن توفِّر األساس لتوسيع المشروعات  عامل للبدء بأعمالهن الخاصة بهن. كرأسمال

شراك النساء في األنشطة االقتصادية المحلية. ،األسرية الناجحة  وا 

 الشباب 

سواًء كانوا أطفال العمال المهاجرين  -يشكِّل الشباب معظم أفراد األسر التي تدعمها التحويالت  .السياق -17
 .أنفسهم أو إخوتهم وأخواتهم األصغر سناً 

توليد المميد من البدائل للجيل القادم للبقاء في أوطانهم والمساهمة في مجتمعاتهم من خالل برامج  .الفرص -18
 المبادرات على اإليفاء باالحتياجات المحلية، وتوفيرهذه التعليم والتدريب المستهدفة. وتركِّم 

 ادرات الفردية.رأس المال األساسي على نطاق صغير لألنشطة التي يباشر بها أصحاب المب

 مسوِّغ إعالن اليوم الدولي للتحويالت األسرية -باء 
ينفِّذ الصندوق، من خالل مرفق التمويل الخاص بالتحويالت التابع له، مبادرات مستدامة ومبتكرة لتمكين  -19

م العمال المهاجرين وأسرهم من تعميم التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل استخدام التحويالت. وبدع
هذا المرفق  شاركمن العديد من الدول األعضاء فيه، والشركاء االستراتيجيين، والمؤسسات المالية الدولية، 

 .اتعبر القطاعشريك  411بلدًا منذ نشأته، وبنى شبكة من أكثر من  21مشروعًا في  11في تمويل حوالي 

                                                      

2
   Gender, migration and remittances, International Organization for Migration (IOM) factsheet. 
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ما  من ِقَبل الحكوماتغدا الصندوق شريك معرفة ُمعَترف به دوليًا  -21 والمنظمات والمنتديات الدولية، معمِّ
موجدًا لنفسه موقعًا كواحٍد من و مساهمته الكبيرة في الجدل العالمي الدائر حول التحويالت، والهجرة والتنمية، 

 الجهات الفاعلة الرائدة في هذا الميدان.

ألصحاب المصلحة يوم دولي للتحويالت األسرية أن يسهم في المميد من التشجيع عالن عن من شأن اإل -21
 الرئيسيين عبر القطاعات للعمل معًا الستقطاب أثر التحويالت.

بكيفية جعل عالوة على ذلك، فإن من شأنه أيضًا أن يسهم في مهمة الصندوق المتمثلة في ميادة الوعي  -22
َعّد الشراكات لتغلُّب على الفقر الريفي. وتُ لقوة أكثر فعالية للتنمية البشرية واالقتصادية، وبخاصة  التحويالت

بين القطاعين العام والخاص مفتاح إيجاد البيئة التمكينية الضرورية للوصول إلى تحقيق اإلمكانيات الكاملة 
 لتحسين الظروف المعيشية لألسر المستفيدة من التحويالت واآلفاق المستقبلية لمجتمعاتها.

ندوق لالعتراف بجهود المهاجرين، وتعميم يمّثل االحتفال بيوم دولي للتحويالت األسرية فرصة قيِّمة للص -23
 بما في ذلك: ،وخلق اتفاقات جديدة تربط التحويالت بأنشطة إنمائية محدَّدة ،الشراكات الحالية

كات بين القطاعين العام والخاص التي تخلق بيئة سوقية وناظمة أكثر مالءمة لتدفقات االشر  )أ(
من المجتمعات الريفية من خالل الوصول المالي  “الميل األخير”التحويالت، وبخاصة للوصول إلى 

 والشمولية المالية.

الخاص بميادة التنافس، وتخفيض تكاليف المعامالت، وتوفير المنتجات المالية القطاع مبادرات  )ب(
 االبتكارية لإليفاء باحتياجات األسر منخفضة الدخل.

وتقاسم المعارف الناجمة عن  ،قتصاديةتعاون المجتمع المدني لتحديد جملة أوسع من الفرص اال )ج(
 خيارات أكثر لتحسين الظروف المعيشية لألسر المستفيدة من التحويالت.

 إعالن يوم دولي -جيم 
يجوم اقتراح أو إعالن أيام دولية إّما من ِقَبل الجمعية العامة لألمم المتحدة أو من ِقَبل وكالة من وكاالتها  -24

 .3المتخصصة

أيام دولية من ِقَبل وكاالت األمم المتحدة  عن توجيهية تنّظم عملية اإلعالنوال توجد أية مبادئ  -25
هذه المتخصصة، األمر الذي يعتمد على هيئاتها الرئاسية وتشريعاتها الداخلية فقط. وفي غياب مثل 

المبادئ التوجيهية أو اإلجراءات، فقد حرص الصندوق على أن يكون مقترح اإلعالن عن يوم دولي 
الصادر عن المجلس  5821/16ت األسرية بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في القرار للتحويال

 االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة الخاص بإعالن األيام الدولية.

الجمعية العامة لألمم المتحدة على األيام  الضروري الحصول على مصاَدقةوعلى الرغم من أنه ليس من  -26
إاّل أنه يوصى أنه وما أن ُيعِلن الصندوق  ،الدولية التي تعلنها وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة

                                                      

3
أعلنت الوكاالت التالية التابعة لألمم المتحدة أياماً دولية وهي: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران    

ة المدني ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية ومنظمة األمم المتحدة للتربي

ية لعلم والثقافة واالتحاد البريدي العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية لألرصاد الجووا

 ومنظمة التجارة العالمية.
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ه إلى الجمعية العامة بغرض الحصول على اعتراف على مستوى  ،يومًا دوليًا للتحويالت األسرية التوجُّ
 المنظومة بأسرها.

 ريطة طريق نحو إعالن يوم دولي للتحويالت األسريةخ -دال 
 خضع مشروع القرار المعروض إلى عملية استعراٍض داخلية وخارجية ُمعمَّقة ترأسها نائب رئيس الصندوق. -27

سوف ُيعَرض مشروع القرار على مجلس محافظي الصندوق لتبّنيه في الدورة  ،موافقة المجلس التنفيذي وبعد -28
/حميران ويوني 51باليوم الدولي للتحويالت األسرية ألول مرة يوم  . وسيتم االحتفال4مجلسالثامنة والثالثين لل

 في ميالنو في حفل افتتاح المنتدى العالمي للتحويالت والتنمية الذي يرعاه الصندوق. 4151

 وفي أعقاب موافقة مجلس المحافظين، يمكن للصندوق أن يسعى للحصول على مرحلة الحقة من المصاَدقة -29
 بهدف قيام الجمعية العامة لألمم المتحدة بتبّني هذا القرار.

 دور الصندوق في االحتفال بهذا اليوم -هاء 
/حميران يومًا دوليًا للتحويالت األسرية. ويخطط الصندوق لدعوة كل بلٍد ويوني 51يوم الصندوق سيعِلن  -31

نشطة للحكومات، والقطاع الخاص،  ومؤسسة لالحتفال بهذا اليوم على الشكل التي ترغب فيه، مع مشاركة
 والمجتمع المدني.

 ويتعهد الصندوق بتشجيع ودعم المبادرات التالية: -31

: سيحتفل الصندوق باليوم العالمي للتحويالت األسرية كل عام، إّما في المنتدى العالمي األحداث )أ(
للتحويالت والتنمية الذي ُيعَقد مرة كل سنتين، أو في أحداث مكّرسة لهذا الغرض مع شركاء رئيسيين 

حويالت في المنتدى العالمي للت 4151يونيو/حميران  51 يوم وسيتم االحتفال األول .مرة كل سنتين
العالمي، وبالتعاون مع  Expo2015والتنمية الذي يعقده الصندوق في ميالنو، بالتمامن مع معرض 

 شركاء الصندوق.

سينتهم الصندوق الفرصة  ،منتدى من المنتديات العالمية للتحويالت والتنميةكل في  .مطبوعات )ب(
صدرها الصندوق يسسلسلة  جديدة من مثل نسخ ،إلصدار مطبوعات تتعّلق بالتحويالت والهجرة

 أو مواجيم أو تقارير وتحديثات. ،إرسال األموال إلى الوطنبعنوان 

ع الصندوق على إرساء شراكات مع مؤسسات مالية دولية أخرى،  .والبرامج الشراكات )ج( سوف يشجِّ
سينخرط الصندوق  ،عالوة على أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. إضافة إلى ذلك

عضاء األدول أعمال قمة العشرين المعنية بالتحويالت، وسيدعم الجهود التي تبذلها الدول في ج
 اإلفرادية في هذا المجال.
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 مجلس المحافظين المتعلق باإلعالن عن يوم دولي للتحويالت األسرية قرار  مشروع
 

 إن مجلس المحافظين،

اإلعالن المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية الذي تبنَّته باإلجماع الجمعية  إذ يستذكر
 ،4153توبر/تشرين األول أك 2و  3العامة لألمم المتحدة والدول األعضاء باإلجماع بتاريخ 

ذ يستذكر  /كانون األولالذي تبّنته الجمعية العامة، والذي ُتعِلن فيه الثامن عشر من ديسمبر 11/83القرار رقم  وا 
 يومًا دوليًا للمهاجرين، وتدعو إلى حماية حقوقهم اإلنسانية،

ذ يرحِّب بالتوصية التي صادق عليها باإلجماع ممثلو القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني خالل المنتدى  وا 
إلعالن يوم دولي  4153مايو/أيار  43-41العالمي للتحويالت الذي نّظمه الصندوق والمنعقد في بانكوك بتاريخ 

 للتحويالت األسرية،

ذ يعَتبر تشكِّل التحويالت الدولية مصدرًا هامًا من مصادر دخل األسر الفقيرة،  أنه وفي العديد من البلدان النامية، وا 
 وما بعده، 4151مليار دوالر أمريكي سنويًا من العام  111المتوّقع أن تتجاوم 

ذ يلحظ األثر التحويلي الذي ُتخّلفه التحويالت على الوصول إلى التعليم، والغذاء، والصحة، واإلسكان األكثر  وا 
 تمعات العالم النامي، وبخاصة في المناطق الريفية حيث معدالت الفقر هي األعلى،وضوحًا في مج

ذ يدرك  المساهمات الحاسمة للمهاجرين في دعم أسرهم التي تعيش في الدول الهشَّة وخالل أوقات الكوارث، وا 

ذ يدرك مع المدني في العمل الذي قامت به الدول األعضاء، ومنظومة األمم المتحدة، ودور منظمات المجت وا 
 الترويج لألثر اإلنمائي للتحويالت األسرية،

ذ يعترف بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير خدمات تحويل مالية تتسم بسهولة الوصول إليها وفعالية  وا 
 التكاليف،

ذ يلحظ امة على جميع بأن األسر، كوحدات أساسية في الحياة االجتماعية، هي الوسيلة الرئيسية للتنمية المستد وا 
 مستويات المجتمع، وأن مساهماتها في هذه العملية حاسمة لنجاحها،

ذ يؤّكد على أن التحويالت بين بلدان الجنوب يمكن أن تشكِّل عنصرًا هامًا للتعاون الدولي بين البلدان النامية،  وا 
 وسعيها المشَترك نحو النمو االقتصادي والتنمية المستدامة،

ذ يعي األسر في المناطق الريفية تتلّقى أيضًا الدعم من التحويالت المحلية التي يرسلها أفراد منها أن ماليين  وا 
 يعيشون نمطيًا في المواقع الحضرية،

 /حميران يومًا دوليًا للتحويالت األسرية،والسادس عشر من يوني يسمي )أ(

جميع الحكومات وكيانات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحكومية  يدعو )ب(
 الدولية وغير الحكومية لبذل جهود مخصوصة لالحتفال بهذا اليوم،
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االنتباه على الجانب المتلّقي للتحويالت األسرية، والحاجة إلى االستفادة من إمكانياته للمساعدة  يركِّز )ج(
لتصّدي للتحّديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجهها البلدان النامية، بصورة أكبر على ا

 وبخاصة في المناطق الريفية،

القطاع الخاص على تيسير إرسال التحويالت، وربط هذه التدفقات بجملة من الخدمات  يشّجع )د(
 والمنتجات المالية لصالح المهاجرين وأسرهم،

التقدُّم بمبادرات تستند إلى االتفاق والشراكات مع المنظمات  إلىمنظمات المجتمع المدني  يدعو )هـ(
تعميم األثر اإلنمائي للتحويالت في المجتمعات  من شأنهاالدولية، والحكومات، والقطاع الخاص 

 األصلية.

 


