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 ])A/60/490/Add.3( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 خفض تكاليفهاتيسري نقل حتويالت املهاجرين و - ٦٠/٢٠٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديســـــمرب / كـــــانون األول٢٣ املـــــؤرخ ٥٨/٢٠٨إىل قراريهـــــا إذ تشـــــري  

 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٩/٢٤١ و
رورة معاجلـة   ضـ تنميـة و  ال اليت تربط بـني اهلجـرة الدوليـة و         يجةــــبأمهية الوش إذ تسلم   و 

بلـدان املـرور     و املنشأ وبلدان املقصد  بلدان  لفرص  ما تقدمه من    حتديات و ما تشكله اهلجرة من     
 ، منافع وتفرض عليه كذلك حتدياتالعامليللمجتمع تقدم إذ تدرك أن اهلجرة العابر، و
التحـويالت  أن  و،ادر لـرأس املـال اخلـاص     أن تدفقات التحويالت متثل مصـ      وإذ تدرك  

ــزمن، و  ــة و  أهنــاقــد ازدادت مبــرور ال ــة للمــدخرات احمللي ــدة تعتــرب مكمل ـــسحتيف  مفي ــاه نيـــ  رف
 ، هلااملتلقني

 للـهجرة الدوليـة،     املهمـة أن تدفقات التحويالت متثـل أحـد اجلوانـب           تدرك أيضا وإذ   
 اقتصــادات يف  األسـر املعيشـية للمهــاجرين وميكـن أن تـؤثر    ،صـوص اخل علـى وجــه  ،وأهنـا تفيـد  

 البلدان املتلقية،
 أمانـا   وفـر أظروف أقل تكلفـة وأكثـر سـرعة و        وتعزيز   ضرورة هتيئة    تدرك كذلك وإذ   

ــن    ــل التحــويالت يف كــل م ــدان اللنق ــة، و بل ــه  ضــرورة تيســري  املرســلة واملتلقي ــا ينطــوي علي  م
القـدرة علـى    ى يـد جهـات مسـتفيدة متلـك الرغبـة و           علنات  من إمكا  ثمرةاستخدامها بصورة م  

  البلدان املتلقية،يفذلك 
 لتيســري نقــلمــؤخرا الــيت اختــذت الــرغم مــن بعــض املبــادرات  علــى أنــه وإذ تالحــظ  

 ميكـن التحويالت وخفض تكاليفها، فإن التكاليف الـيت يتكبـدها املهـاجرون ال تـزال مرتفعـة و        
 خفضها،
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حيصــلون علــى خــدمات ماليــة ال الــذين د مــن املهــاجرين أن العديــ أيضــا وإذ تالحــظ 
 وسائل غري رمسية لنقل التحويالت،قد يلجأون إىل استخدام منتظمة 
، رين وتيســري تــدفقهااجحتــويالت املهــ خفــض تكــاليف ضــرورة تعيــد تأكيــد - ١ 

 علـى يـد جهـات    موجـه حنـو التنميـة   التشجيع، حسـب االقتضـاء، علـى إجيـاد فـرص اسـتثمار            و
 يف البلدان املتلقية؛عليه القدرة ويف ذلك  متلك الرغبة مستفيدة
 املصلحة علـى النظـر يف       غريها من اجلهات املعنية صاحبة    و احلكومات   تشجع - ٢ 

تيسر تدفقات حتـويالت املهـاجرين إىل البلـدان املتلقيـة،           وفقا للتشريعات الوطنية،     ، تدابري اختاذ
 :يشمل ذلك ضمن أشياء أخرىو

ــراءات   )أ(  ــيط اإلجـ ــري وتبسـ ــول تيسـ ــرص الوصـ ــل    إىل فـ ــة لنقـ ــائل الرمسيـ الوسـ
 التحويالت؛

ــا توعيتـــهمليـــة و اخلـــدمات املاإىل املهـــاجرين فـــرص وصـــولتعزيـــز  )ب(   بتوافرهـ
 استخدامها؛و

ــة يف شــركاء ال تــدعو - ٣  املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة إىل دعــم جهــود   والتنمي
  بغية تيسري تدفقات حتويالت املهاجرين؛البلدان النامية يف جمال بناء قدراهتا

ــع - ٤  ــة     تتطل ــة العام ــع املســتوى للجمعي  بشــأن اهلجــرة الدوليــة   إىل احلــوار الرفي
، والذي سيتيح فرصة ملناقشة اجلوانـب املتعـددة األبعـاد    ٢٠٠٦التنمية، املزمع إجراؤه يف عام      و

 للوصـول مبنافعهـا اإلمنائيـة إىل    التنميـة، بغيـة حتديـد السـبل والوسـائل املناسـبة         وللهجرة الدوليـة    
  آثارها السلبية إىل احلد األدىن؛تقليلاحلد األقصى و

 ، مبحــض إرادهتــا، إىل أن حتيــل إىل األمــني العــاماملهتمــة بــاألمر البلــدان تــدعو - ٥ 
خفـض  تيسـري حتـويالت املهـاجرين و      مقترحاهتا حـول    واملعلومات املتعلقة مبمارساهتا ومبادراهتا     

 .األمني العام لالستعراض العام الشامل للحوار الرفيع املستوىإعداد  سياق تكاليفها، يف
 ٦٨اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


