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لرئيســي  ا النشــاط  هدف 

ــا  ــمال أفريقي ــدان ش ــة بل ــي تنمي ــن ف ــات المهاجري ــل لتحوي ــتخدام األمث ــام االس ــرى أم ــات كب ــة تحدي ــف ثاث تق
المصــدرة للقــوة العاملــة، وهــي: ‘1’ فعاليــة االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة لتوجيــه التحويــات نحــو التنميــة؛ 
‘2’ الضعــف النســبي فــي البنيــات األساســية الماليــة والمؤسســية لدعــم التحويــات ؛ و‘3’ نقــص البيانــات/ المعلومات 

عــن تحويــات العمــال.

ــدة  ــى ع ــاء عل ــي، بن ــة األفريق ــدى التنمي ــش المنت ــى هام ــم عل ــاط المنظ ــذا النش ــن ه ــام م ــدف الع ــل اله ويتمث
دراســات وطنيــة، فــي توفيــر أرضيــة للنقــاش وتبــادل الخبــرات بشــأن أفضــل الممارســات التــي تتيــح تحســين أثــر 
ــول  ــر فــي عــدد مــن الحل ــراء فرصــة التفكي ــاع القــرار والخب ــة. وســيتيح هــذا النشــاط لصن ــى التنمي التحويــات عل
لتســهيل تدفــق التحويــات داخــل النظــام المالــي الوطنــي، إلــى جانــب إنشــاء بيئــة جذابــة لاســتثمارات المنِتجــة. 
ــي  ــا واإلســكوا ف ــة ألفريقي ــة االقتصادي ــا اللجن ــي أنجزته ــة الت ــات الحديث ــج الدراس ــى نتائ وستســتند المناقشــات إل

ــات العمــال. مجــال تحوي

ــداف الفرعية األه

تتمثل األهداف الفرعية لهذا النشاط فيما يلي: 

عرض أهم نتائج الدراسات الوطنية عن دور التحويات في تمويل التنمية، ومناقشة هذه النتائج؛  )1(

تبــادل الخبــرات الوطنيــة والممارســات الحميــدة عــن كيفيــة تعبئــة تدفقــات التحويــات نحــو البلــدان والرفــع   )2
مــن هــذه التدفقــات، الســيما عبــر تحســين البيئــة التشــريعية والمؤسســية ذات الصلــة بالنظــام المالــي الوطنــي 

وباالســتثمار المنِتــج؛

ــات،  ــل بالتحوي ــا يتص ــي م ــة ف ــتراتيجيات الوطني ــة االس ــام فعالي ــرى أم ــات الكب ــة التحدي ــر ومناقش التفكي  )3
والبنيــات األساســية الماليــة البنكيــة لدعمهــا، وضعــف البيانــات /المعلومــات عــن هــذه التحويــات ؛

تحديد التدابير ذات أولوية واالستراتيجيات الكفيلة بالزيادة في حجم التحويات وفي أثرها.   )4

 المشــاركون

سيشــهد هــذا النشــاط مشــاركة خبــراء وطنييــن يمثلــون الحكومــات، والبنــوك المركزيــة، والقطــاع الخــاص، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، إلــى جانــب الباحثيــن وممثلــي شــركاء التنميــة والمؤسســات المتخصصــة التابعــة لمنظومــة األمــم 

المتحدة. 

شــكل هذا النشــاط 

ــة  ــة بشــأن تعبئ ــرض التجــارب الوطني ــى شــكل جلســات رئيســية لع ــوم عل ــة نصــف ي ســينظم هــذا النشــاط طيل
ــات. ــات والتوصي ــم التحدي ــأن أه ــات بش ــة للمناقش ــئ أرضي ــي تهي ــاعد ف ــا سيس ــة، مم ــة التنمي ــات لخدم التحوي



 
برنامج العمل المؤقت

المشاركين  تسجيل     09:30 - 09:00

االفتتاحية الجلسة       10:00 - 09:30

كلمة ترحيبية	•

عرض أهداف التظاهرة وجدول أعمالها	•

دور التحويالت فــي التنمية: مقاربة جديدة   10:15 - 10:00

إعــادة ادخــار مغاربة العالم إلى الوطن وتثمينه: تجربة مجموعة البنك الشــعبي  10:30 - 10:15

دور النظــام البنكي فــي تعبئة التحويالت: تجربة مصر  10:45 - 10:30

مناقشــة عامة عن دور األبناك في تعبئة التحويالت   11:15 - 10:45

استراحة   11:45 - 11:15

التحويالت والنهوض باالســتثمارات: نموذج تونس  12:00 - 11:45

دور البنــك المركزي في تحفيــز التحويالت: تجربة الجزائر  12:15 - 12:00

تجربــة مناطــق أخرى من أفريقيا بشــأن تأثير التحويالت على االقتصاد  12:30 - 12:15

مناقشــة في جلسة عامة وإقرار التوصيات  13:30 - 12:30

الختامية الجلسة   14:00 - 13:30




