
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

husseink@un.org 

منهجية جديدة: دور تحويالت العاملين في التنمية  

 
مســتشـار اقتصادي –خــالد حســـين   



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

منهجية جديدة: دور تحويالت العاملين في التنمية  

 المحــــتــويات
 

 أهمية تحويالت العاملين

 

 ماذا نعرف عن استخدام التحويالت؟

 

 منهجية جديدة: تحويالت العاملين والتنمية

 

 التحديـــات

 

 المساعدة الفنية واألنشطة 
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منهجية جديدة: دور تحويالت العاملين في التنمية  

 أهميــة التحويــالت

ماهي أهمية العالقة 

بين تحويالت 

 العاملين والتنمية؟
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منهجية جديدة: ور تحويالت العاملين في التنميةد  
 

 الفجوة التمويلية

 

 2002عام 
                                                           $50Billion                               
                                             

  

                                      

   
 2014عام  

                                                         
                                                         $1,000Billion                                                                  

 المدخرات
االستثمارات 

 المتوقعة

االستثمارات  المدخرات
 المتوقعة
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 دعم القدرات الستخدام تحويالت العاملين من أجل التنمية
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2013 -2003تدفقات تحويالت العاملين إلى الدول العربية بين   
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(مليار دوالر) 2013تحويالت العاملين في تسع دول عربية لعام   

 

  المؤشرات العالمية للتنمية: لمصدرا

2011، اليمن 2010سوريا   
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 أهمية التحويالت

.المؤشرات العالمية للتنمية: المصدر  

 

2011اليمن عام  *  
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 توزيع التحويالت

 

 تحويالت العاملين 

 االستثمار التعليم الصحة االستهالك
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 أخري االستثمار العقارات التعليم االستهالك الدولة 

 المغرب
45% 31% 15% 5% -  

 تونس
-  23% -  18% 34% 

 الجزائر
45% 13% 23% 8% 11% 

 لبنان
56% 24% 5% 10% 5% 
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 تدفقـــات إضـــافية

 

 تدفقــات

 االستثمار التعليم الصحة االستهالك
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 اإلطــار المؤســـسي للعالقة بين التحويالت والتنمية

 وزارة الخارجية وشئون المغتربين

 هيئة تشجيع االستثمار
 

 القطاع المصرفــي
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 التواصل بين المغتربين والوطن

 

 غيــاب اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية

 لدعم المغتربين
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 دور القطاع المصرفي

 

  الضعف النسبي للبنى التحتية المؤسساتية والمالية

 لدعم التحويالت
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 البيــانـات

 

 عدم توافر البيانات عن العاملين بالخارج

 والتحويالت
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الشـــركاء          

 

القطاع 
 المصرفي

 هيئات االستثمار

 وزارة االقتصاد

 الوطني

وزارة الخارجية 
 وشئون المغتربين

 وزارة التعاون

 الدولي

 وزارة التخطيط

األمم 

 المتحدة



 األنشطة

 دراسات

دراسات تحليلية لتحديد أساليب تسهيل تدفق تحويالت العاملين خالل النظام  6•
 المصرفي

اجتماعات 
 إقليمية

نتائج الدراسات وتبادل الخبرات في ما  مناقشةالمشاركة من قبل الجهات المعنية ل•
 يخص سياسات وبرامج زيادة األثر التنموي لتحويالت العاملين

ورش عمل 
 وطنية

تهدف ورش العمل إلى بناء القدرات في مجال تصميم منتجات مالية جديدة وآليات •
تسهم في زيادة العمليت المصرفية للمناطق الريفية وتحسين البنى التحتية للقطاع 

 المصرفي الداعم لتحويالت العاملين

ورشة عمل 
 لإلحصاءات

تهدف إلى بناء القدرات لدى البنوك المركزية وإدارات اإلحصاء القائمة على تجميع •
 وإدارة وتوزيع بيانات تحويالت العالمين
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 شكرا


