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 الدورة الستون
 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال) ج (٥٤البند 
   اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة واالعتماد املتبادل

 مشروع قرار منقح: فرنساانيا، الربازيل، اجلزائر، شيلي وبانيا، أملإس  
 

 خفض تكاليفها جرين وانقل حتويالت املهتيسري   
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٣ املـــــؤرخ ٥٨/٢٠٨إىل قراريهـــــا  إذ تـــــشري 

 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٩/٢٤١ و
تنميـة وبـضرورة معاجلـة      ال الـيت تـربط بـني اهلجـرة الدوليـة و           بأمهية الوشيجة إذ تسلم   و 

بلـدان  بلـدان وجهتـهم و    جـرة لبلـدان املهـاجرين األصـلية و        الفرص الـيت تـشكلها اهل     التحديات و 
 ،العامليإذ تدرك أن اهلجرة فيها منافع كما فيها حتديات للمجتمع املرور العابر، و

التحـويالت  أن  در لـرأس املـال اخلـاص و       اأن تدفقات التحـويالت متثـل مـص       وإذ تدرك    
  رفاه املتلقني،نيسأداة لتح تعترب مكملة للمدخرات احمللية وأاازدادت مبرور الزمن، وقد 

فقات التحـويالت متثـل أحـد اجلوانـب اهلامـة للـهجرة الدوليـة،               أن تد  تدرك أيضا وإذ   
 علــى ميكــن أن تــؤثر أــا صوص األســر املعيــشية للمهــاجرين، و   علــى وجــه اخلــ  وأــا تفيــد 

 اقتصادات البلدان املتلقية،
 لنقـل  أشـد أمانـاً   ظـروف أقـل تكلفـة وأكثـر سـرعة و        ضـرورة يئـة    تدرك كذلك وإذ   

بـضرورة تيـسري إمكانيـة اسـتخدامها بـصورة          رسلة واملتلقية، و  املبلدان  الالتحويالت يف كل من     
 القدرة على ذلك يف البلدان املتلقية،ى يد جهات مستفيدة متلك الرغبة و علثمرةم
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تيـــسري نقـــل لمـــؤخرا الـــيت اختـــذت أنـــه بـــالرغم مـــن بعـــض املبـــادرات  وإذ تالحـــظ  
 ميكـن ن ال تـزال مرتفعـة و  التحويالت وخفض تكاليفها، فإن التكاليف الـيت يتكبـدها املهـاجرو      

 خفضها،
حيـصلون علـى خـدمات ماليـة منتظمـة      أن العديـد مـن املهـاجرين ال      أيضا وإذ تالحظ  

 وسائل غري رمسية لنقل التحويالت،قد يلجأون إىل استخدام و
، رين وتيــسري تــدفقهااجحتــويالت املهــ خفــض تكــاليف  ضــرورةتعيــد تأكيــد - ١ 

 فرص الستثمارها يف توجهات إمنائية على يـد جهـات     التشجيع، حسب االقتضاء، على إجياد    و
 القدرة على ذلك يف البلدان املتلقية؛ومستفيدة متلك الرغبة 

أصحاب املصلحة اآلخرين املعنـيني علـى النظـر يف وضـع           و احلكومات   تشجع - ٢ 
تدابري لتيسري تدفقات حتويالت املهاجرين إىل البلدان املتلقية، وفقـا ألحكـام القـوانني الوطنيـة،                

 :يشمل ذلك ضمن أشياء أخرىو
ــسيط اإلجــراءات   )أ(  ــى    وتب ــة احلــصول عل ــسري إمكاني ــل   تي ــة لنق الوســائل الرمسي

 التحويالت؛
 بتوافرهـا  الوعي   وإذكاءلية  مكانية حصول املهاجرين على اخلدمات املا     تعزيز إ  )ب( 

 أوجه استخدامها؛و
ــ تــدعو - ٣  ــة يف شركاء ال املنظمــات الدوليــة ذات الــصلة إىل دعــم جهــود   والتنمي

 البلدان النامية يف جمال بناء قدراا بغية تيسري تدفقات حتويالت املهاجرين؛
ــع - ٤  ــع املــ   تتطل ــة إىل احلــوار الرفي ــة العام ــشأن اهلجــرة الدوليــة   ستوى للجمعي  ب

ــة، املزمــع إجــراؤه يف عــام  و ، والــذي ســيتيح الفرصــة ملناقــشة اجلوانــب املتعــددة   ٢٠٠٦التنمي
التنمية، بغية حتديد السبل والوسائل املناسبة للوصول مبنافعهـا اإلمنائيـة           واألبعاد للهجرة الدولية    

  احلد األدىن؛ آثارها السلبية إىلتقليلإىل احلد األقصى و
ــدعو - ٥  ــدان ت ــاألمر  البل ــا    املهتمــة ب ــام مبحــض إراد ــل إىل األمــني الع  إىل أن حتي

خفـض  تيـسري حتـويالت املهـاجرين و      مقترحاا حـول    واملعلومات املتعلقة مبمارساا ومبادراا     
 .ىاألمني العام لالستعراض العام الشامل للحوار الرفيع املستوإعداد تكاليفها، يف سياق 


