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املهاجرين  العمال  إيرادات  من  الجزء  ذلك  التحويالت  تمثل 
تعترب، خالل  الوطن، وهي  إىل أرسهم يف  يرسلونه  الذي 

املايل. وعىل  الدعم  لتوفري  األهمية  وسيلة شديدة  عّدة،  أجيال 
أنه  مع  »مخفياً  عنرصاً  التحويالت  تدفق  كان  تاريخياً،  األغلب 

ويهمل.  بل  يحتسب  ال  األحيان  من  كثري  كان يف  علني« حيث 
تزايد حجم  التغري. فمع  إىل  كله يف طريقه  هذا  أن  عىل 

يكتسب  التحويالت  يف   تزايد  من  يقابله  ما  أصبح  الهجرة، 
واسع. نطاق  عىل  اهتماماً 

خالل عام 2006، قام 150 مليوناً 
من املهاجرين يف مختلف أنحاء العالم 

بإرسال حوايل 300 مليار دوالر أمريكي 
إىل أرسهم يف البلدان النامية

املناطق  جميع  يف  التحويالت  بأثر  يعرتف  واليوم، 
من  هاماً  تدفقاً  تمثل  أنها  إذ  العالم،  من  النامية 

إىل  مبارشًة  وتصل  البلدان  معظم  إىل  األجنبي  القطع 
املائة  يف   10 قرابة   تمثل  أرس  وهي   – األرس  ماليني 

تخفيف  يف  التحويالت  وأهمية  العالم.  سكان  من 
النمو  يف  املضاعف  أثرها  أن  غري  جلية،  واضحة  الفقر 

أيضاُ. أهميته  له  واالستثمار  االقتصادي 

مقدمة
الذين  املهاجرون  هي  الظاهرة  لهذه  املحركة  والقوة 

مختلف  يف  مهاجر  مليون   150 تقديرياً،  عددهم  يبلغ 
حوايل   ،2006 عام  خالل  أرسلوا،  العالم. فقد  أنحاء 

البلدان  يف  أرسهم  إىل  أمريكي  دوالر  مليار   300
عمليات  من  مليار   1.5 عن  يزيد  ما  يف  وذلك  النامية، 

أو   200 أو   100 عادة  هي  ملبالغ  منفصلة  مايل  تحويل 
هذه  الواحدة. وتستخدم  املّرة  يف  أمريكي  دوالر   300
األرس  لدى  الفورية  االحتياجات  لتلبية  أساساً  األموال 

متاٌح  منها  هاماً  جزءاً  أن  عىل  االستهالك(،  يف  )أي 
وألشكال  االئتمان  عىل  والحصول  التوفري  ألغراض 

يتحول  أن  يمكن  أخرى،  االستثمار. وبعبارة  من  أخرى 
العالم  يف  الفقر  تخفيف  إىل  الرامية  الجهود  أكرب  أحد 

فيصبح   – يوم  كل  األفراد  ماليني  به  يقوم  مما   –
االقتصادية  التنمية  يف  بكثري  كفاءة  أشد  إسهاماً  أيضاً 
العالم  مناطق  يف  خاص  بشكل  هذا  الشعبية. ويصدق 

وجه  يف  التحديات  أكرب  تمثل  التي  الريفية  النامي 
يمكن  وحيث  العام  االقتصادي  التيار  يف  االندماج 

الفقر. لتخفيف  حافزاً  كذلك  تصبح  أن  للتحويالت 

من تعزز  أن  يمكن  للتحويالت  جوانب  ثالثة   وهناك 
التطور: هذا 

البيانات؛ جمع  تحسني   •
التحويل؛ تكاليف  تخفيض   •

التحويالت تدفق  أثر  ملضاعفة  الجهود  زيادة   • 
االقتصادية التنمية  عىل 

من  سلسلة  يف  أساسية  وثيقة  التقرير  هذا  ويمثل 
التحويالت  أهمية  إبراز  إىل  الرامية  اإلقليمية  الوثائق 

وقدرتها  النامية  البلدان  يف  الريفية  املناطق  إىل  املرسلة 
الخارطة  املحيل. وتعمل  االقتصادي  النشاط  حفز  عىل 

كمي  تحديد  تقديم  إىل  العاملية  للتحويالت  التالية 
الذي  الدور  أهمية  إبراز  وإىل  التحويالت  تدفق  إلجمايل 

النامية.  البلدان  يف  الريفية  املناطق  يف  تؤديه  أن  يمكنها 
حول  املتاحة  املعلومات  أفضل  بني  الخارطة  وتجمع 

منهم  التحويالت  يرسل  من  ونسبة  املهاجرين  السكان 
املتوسط  والتواتر  سنوياً  املحّولة  املبالغ  ومتوسط 

الدعم  ألغراض  استخدمت  وقد  السنوية.  للتحويالت 
املصادر  من  وغريها  املركزية  املصارف  املرجعي 

واملنظمات  األموال  تحويل  ورشكات  الرسمية  الحكومية 
أكثر  الخارطة  وتغطي  األكاديمية.  واملؤسسات  الدولية 

األوىل.  للمرة  منها  كثري  يدرج  ناميا*،  بلداً   150 من 
وجداول  تحليل  من  يرافقها  بما  مقرتنة  تعطي،  وهي 

النسبية  األهمية  تقيس  مقارنة  مؤرشات  بيانات، 
النامي. العالم  يف  فرعية  منطقة   20 يف  للتحويالت 

تمر يف مرحلة  كانت  بلدان  أدرجت  التقرير،  هذا  * ألغراض 
االقتصادية  اللجنة  الدويل،  )البنك   2006 عام  خالل  انتقالية 

املتحدة(. لألمم  التابعة  ألوروبا 
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تدفق التحويالت إىل البلدان النامية يف مختلف أنحاء العالم يف 2006 )بماليني الدوالرات األمريكية(

أمريكي دوالر  مليار   300 النامية:  البلدان  إىل  املغرتبني  تحويالت  إجمايل  تقديرات 

أوروبا
الوسطى أوروبا 
الرويس  االتحاد 

الرشقية  وأوروبا 
الدول  )رابطة 

املستقلة(  
أوروبا جنوب رشق 

50,805
14,106

25,634
11,065

  38,611 أفريقيا	
2,690 أفريقيا الوسطى                
5,929 أفريقيا الرشقية                 

17,614 أفريقيا  شمال 
1,979 أفريقيا الجنوبية                

  10,399 الغربية   أفريقيا 

الالتينية أمريكا 
67,905		 والكاريبي

     8,370 الكاريبي                         
11,031 الوسطى   أمريكا 
24,254 املكسيك  
الجنوبية  24,250 أمريكا 

28,449 األدنى  الرشق 
4,584 القفقاس          منطقة 

16,388 األوسط  الرشق 
7,477 تركيا                      

113,055 وأوقيانوسيا	 آسيا 
10,155 آسيا الوسطى                 
23,079 رشق آسيا                     

1,393 أوقيانوسيا                    
45,922 حنوب آسيا                   
32,506 حنوب رشق آسيا            



أوروزكو،  مانويل  عاتق  عىل  التقرير  هذا  يف  املستخدمة  البيانات  دقة  عن  املسؤولية  تقع 
عىل  املستخدمة  املنهجية  مطالعة  وحده.	ويمكن  األمريكية،  البلدان  بني  الحوار  منظمة 

www.ifad.org و    www.thedialogue.org	:التاليني املوقعني  أحد 
عىل  فيه  املواد  عرض  وطريقة  التقرير  هذا  يف  املستخدمة  التسميات  تنطوي  وال 

بالوضع  يتعلق  فيما  الدراسة  ورعاة  الصندوق  لدى  كان  مهما  رأي  أي  عن  اإلعراب 
أو  برسم  يتصل  فيما  أو  منها  أي  لسلطات  أو  منطقة  أو  إقليم  أو  بلد  ألي  القانوني 

»النامية«  و  النمو«  »املتقدمة  البلدان  التسميتني  استخدام  من  حدودها.	والهدف  تعيني 
بشأن  حكم  أي  عن  بالرضورة  يعرب  ال  االستخدام  فهذا  اإلحصائي،  التسهيل  هو 

اإلنمائية. العملية  يف  ما  منطقة  أو  ما  بلد  إليه  وصل  الذي  املستوى 

2007 األول  ديسمرب/كانون  إصدار 

الصندوق  طلب  عىل  بناء  أعدها  البيانات  لبحوث  دراسة  إىل  التقرير  هذا  يستند 
بالتعاون  األمريكية،  البلدان  بني  الحوار  منظمة  أوروزكو،  مانويل  الدكتور 

األمريكية.	 للبلدان  التنمية  مرصف  يف  األطراف  املتعدد  االستثمار  صندوق  مع 
التابع  التحويالت  تمويل  مرفق  أعضاء  الدراسة  هذه  تدعم  مساهمات  قدم  كما 

ولكسمبورغ  إسبانيا  وحكومتي  األوروبي  االتحاد  يضم  والذي  للصندوق 
للمشاريع  املتحدة  األمم  وصندوق  الفقراء  ملساعدة  االستشاري  والفريق 

للبلدان  التنمية  مرصف  يف  األطراف  املتعدد  االستثمار  صندوق  و  اإلنتاجية 
برنامج  بمنسق  االتصال  يرجى  املعلومات،  من  مزيد  عىل  األمريكية.	ولالطالع 

الصندوق: لدى  التحويالت 
Pedro de Vasconcelos

Remittance Programme Coordinator, IFAD
remittances@ifad.org
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تدفق التحويالت إىل البلدان النامية يف مختلف أنحاء العالم يف 2006

تحسني جمع البيانات
الفعيل  التدفق  حجم  تسجيل  يصعب 

من  كبري  عدد  وجود  بسبب  للتحويالت 
التيار  خارج  ومتلقيها  التحويالت  مرسيل 

العام. االقتصادي 

يرمي  جهد  أول  العاملية  التحويالت  خارطة  وتشكل 
من  التحويالت  تدفق  إلجمايل  كمي  تحديد  تقديم  إىل 

كل  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  القنوات  كال  خالل 
بلدان  بعض  إىل  التحويل  قنوات  أن  البلدان. عىل  من 

سنوات  لعدة  خضعت  والكاريبي  الالتينية  أمريكا 
املركزية  املصارف  قامت  فقد  والتحليل.  للبحث 

لضبط  كبرية  بجهود  البلدان  هذه  من  عدد  يف 
التدفقات  دقة  وتحسني  لديها  البيانات  جمع  نظم 

أسواق  بخواص  معرفتها  ولزيادة  املسجلة 
التحويالت  تدفق  تقدير  مهمة  أن  التحويل. عىل 

األوسط  والرشق  وآسيا  أفريقيا  بلدان  من  كثري  يف 
بشكل  هذا  التحقيق. ويصدق  عن  بعيدة  تزال   ال 

تحتسب  حيث  الريفية  للمناطق  بالنسبة  خاص 
أنها،  حتى  أو  قيمتها  من  بأقل  عادًة  التحويالت 

إطالقاً. ويعترب  تسجل  ال  الحاالت،  أغلبية  يف 
ملعظم  بالنسبة  تحدياً  للتحويالت  الدقيق  القياس 
األوىل  بالدرجة  يعود  مما  املدفوعات،  ميزان  نظم 

املؤسسات  توفره  ما  عىل  الشديد  النظم  هذه  العتماد 
غري  القنوات  أن  إبالغ. عىل  من  الرسمية  املالية 

يتم  إذ  البلدان،  من  كثري  يف  الشائعة  هي  الرسمية 
التحويالت  إجمايل  نصف  إىل  يصل  يكاد  ما  عربها 

التحويل  عمليات  من  كثرياً  أن  مثالً  ذلك  العاملية. من 

من  متطورة  شبكة  عرب  يتم  األوسط  الرشق  إىل 
نظام  يسجلها  وال  الرسميني  غري  الحوالة«  »وسطاء 
بأقل  تحتسب  التحويالت  أن  الرسمي. كما  اإلبالغ 

القنوات  تهيمن  حيث  الريفية،  املناطق  يف  قيمتها  من 
بسبب  التحويالت  إيصال  أنماط  عىل  الرسمية  غري 
املؤسسات  من  وغريها  للمصارف  النسبي  الغياب 

الرسمية.  املالية 

نظم  يف  تحسن  من  اليوم  حتى  تحقق  ما  أدى  وقد 
تدفقاتها  بحجم  الوعي  زيادة  إىل  التحويالت  تسجيل 
كثرية  حاالت  يف  يزيد  فهو  التقديرات،  حسب  الهائل، 

الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة  املشرتك  الحجم  عن 
النامية.  البلدان  يف  املبارشة  األجنبية  واالستثمارات 
أن  تظهر  النامية  املناطق  معظم  يف  البلدان  وأغلبية 

الدوالرات  من  املليار  يتجاوز  السنوي  التحويالت  تدفق 
وأمريكا  بلداً(،   17( وأوقيانوسيا  آسيا  األمريكية: 

بلداً(،   12( وأوروبا  بلداً(،   13( والكاريبي  الالتينية 
بلداً   18 هناك  أن  إىل  إضافة  بلدان(،   9( األدنى  والرشق 
أمريكي.  دوالر  مليون   500 من  أكثر  تتلقى  أفريقيا  يف 

التدفقات  هذه  بحجم  أفضل  معرفة  توفر  شأن  ومن 
التحويالت  ترسل  التي  الوطنية«  »عرب  وباألرس 
يتعلق  فيما  السياسة  صنّاع  يوجه  أن  وتتلقاها 

املهاجرين.  لتحويالت  تمكينية  بيئة  توفري  إىل  بالحاجة 
مزيد  اجتذاب  إىل  تؤدي  أن  يمكن  املعرفة  هذه  أن  كما 

مما  التحويل  خدمات  سوق  إىل  الفاعلة  العنارص  من 
تكاليف  لتخفيض  الضغوط  ويزيد  املنافسة  يشجع 

من  املاليني  ملئات  حياة  رشيان  تمثل  التي  التحويالت 
العالم. أنحاء  مختلف  ويف  الريفية  املناطق  يف  الناس 

التحويل تكاليف  تخفيض 
العوامل  كثرة  بسبب  التحويل  تكاليف  تخفيض  يصعب 

يف  التحويل:	فهناك،  عملية  تكاليف  عىل  تؤثر  التي 
واالحتكارات  الرسمي  غري  طابعها  أمور،  جملة 

الكبري. وحجمها  لها  الناظمة  واللوائح  بها  الخاصة 

مختلف  يف  التحويل  تكاليف  بني  كبري  اختالف  وهناك 
إليها.  التحويل  يجري  التي  املنطقة  حسب  العالم  أنحاء 

الكبري،  الحجم  ذات  التحويل  قنوات  شهدت  فبينما 
يف  هائالً  انخفاضاً  الالتينية،  أمريكا  يف  حالها  هو  كما 

املناطق  قنوات  عرب  التحويل  فإن  اإلرسال،  تكاليف 
تخفيض  التكلفة. ويتسم  باهظة  عملية  يزال  ال  األخرى 
أقىص  لتحقيق  بالنسبة  سواء  حاسمة  بأهمية  التكاليف 

لها  املتلقية  لألرس  بالنسبة  للتحويالت  ممكن  أثر 
قنوات  لدى  التنافس  عىل  القدرة  لتحسني  وبالنسبة 

الرسمية. التحويل 

الريفية  املناطق  يف  املنافسة  غياب  يؤدي  ما  وكثرياً 
غري  الشبكات  نشوء  وإىل  التكاليف  ارتفاع  إىل  والنائية 
بدفع  يسمح  ال  النامية،  البلدان  من  كثري  الرسمية. ويف 
يؤدي  الذي  األمر  املصارف،  إال عن طريق  التحويالت 

عىل  يساعد  مما  الريفية،  املناطق  من  كثري  إهمال  إىل 
الرسمية.  غري  القنوات  لنشوء  الالزمة  الرشوط  خلق 
املالية  للمؤسسات  تسمح  التي  الترشيعات  شأن  ومن 

مؤسسات  مثالً  منها   – التحويالت  بدفع  املرصفية  غري 
االئتمانية  واالتحادات  والتعاونيات  الصغرية  القروض 

الرسمية  غري  الرتتيبات  من  الحد  عىل  تساعد  أن   –
التحويل. عملية  تكلفة  وتخفيض  املنافسة  وزيادة 
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نقدي  أساس  عىل  معظمها  يف  التحويالت  وتجرى 
يمّكن  مما  آخر  إىل  املال من حساب  نقل  من  بدالً 
ملرسيل  بالنسبة  التدفقات  هذه  أثر  مضاعفة  من 

لتوسيع  ويمكن  ومجتمعاتهم.  ومتلقيها  التحويالت 
من  يؤثر  أن  املالية  الخدمات  من  االستفادة  نطاق 

التحويالت  تدفق  عىل  الرسمي  الطابع  إضفاء  حيث 
املحيل. االستثمار  إمكانية  وزيادة  تكلفتها  وتخفيض 

 
البديلة  املالية  الخدمات  مقدمو  يعمل  متزايد،  وبشكل 
املالية.  الخدمات  جميع  تقديم  وعىل  الفراغ  ملء  عىل 

إال حصة  بعد  تمثل  ال  املؤسسات  أن هذه  ومع 
استعدادها  عىل  دللت  فقد  السوق،  إجمايل  من  منخفضة 

ملن  املرصفية  الخدمات  تقديم  يف  أسايس  دور  للعب 
جملة  ولبيع  املرصيف«  للتعامل  قابل  »غري  تقليدياً  يعترب 
املناطق  التحويالت. ويف  ملتلقي  العامة  املالية  الخدمات 
هذه  تستطيع  أدناه،  عىل  املرصيف  التواجد  حيث  الريفية 
سكانية  لقطاعات  أساسية  خدمات  تقدم  أن  املؤسسات 

أي فرصة لالستفادة  أن ترتك دون  ذلك  بدون  يمكن 
املالية. الخدمات  من 

الحكومات  قبول  يتزايد  االجتماعي،  الصعيد  وعىل 
يتمتع  التي  باألهمية  األطراف  املتعددة  واملنظمات 
قبيل  من  املدني،  املجتمع  يف  املصلحة  أصحاب  بها 

املدينة  ورابطات  الشتات  بلدان  يف  املهاجرين  تنظيمات 
ملضاعفة  واملنظمات  الحكومات  هذه  سعي  يف  األم، 

أصحاب  فئات  التنمية. وإلرشاك  عىل  التحويالت  أثر 
من  التحويالت  تناول  يف  حاسمة  أهمية  هذه  املصلحة 

الجنسني. بني  باملساواة  الخاص  بعدها  حيث 

بلداً   57 تلقى   ،2006 عام  خالل 
تحويالت  النامية  البلدان  من 

أمريكي دوالر  مليار  عن  تزيد 

التقدم  زمن  يف  االبتكارية،  األعمال  نماذج  إن 
التحويل.  سوق  تشكيل  تعيد  هذا،  التكنولوجي 

املدفوعة  البطاقات  قبيل  من  الجديدة،  فالتكنولوجيات 
إيجاد  من  تمكن  املحمولة،  الهواتف  واستخدام  سلفاً 

عن  فضالً  تكلفة،  أقل  املال  تحويل  لعمليات  بدائل 
كثري  آخر. ويف  إىل  من حساب  التحويل  تكاليف  تخفيض 
التحويالت  متلقي  من  املائة  يف   30 يستخدم  البلدان،  من 

النسبة  هذه  إن  بل  ائتمان،  بطاقات  أو  بطاقات سحب 
األدوات  البلدان. وتعترب  املائة يف بعض  50 يف  إىل  ترتفع 
مقبولة  طريقة  والفلبني  الهند  يف  املحمولة  التكنولوجية 

ويشهد  املال  تحويل  عمليات  واسع  يف  نطاق  عىل 
الفرص  هذه  غريت  هائالً. وقد  تزايداً  استخدامها 

من  إذ وسعت  كبرياً  تغيرياً  التحويل  الجديدة سوق 
يزال  ال  املجال  أن  املشاركة. عىل  الفاعلة  العنارص  نطاق 

جديدة. وتحالفات  أفكار  ظهور  مع  للتحسني  مفتوحاً 

تخفيض  طريق  تعرتض  التي  العقبات  إحدى  وتتمثل 
 11 منذ  الرتكيز  زيادة  يف  التحويل  عملية  تكاليف 

التقييدية. فقد  اللوائح  بيئة  عىل   2001 سبتمرب/أيلول 
عىل  املالية  واملؤسسات  املال  تحويل  رشكات  شجعت 
االمتثال  لتكاليف  لعملياتها. وكان  الصارم  الرصد 

األعمال  مؤسسات  عىل  الكبري  أثرها  بذلك  املتصلة 
الرشكات  بعض  واضطرت  التحويل  ميدان  يف  الناشطة 

إال  بديل  دون  املهاجرين  تاركة  أبوابها  إغالق  إىل 
تكلفة.   األكثر  الرسمية  غري  الشبكات  أو  املنافذ  استخدام 

تكلفة  انخفضت  التحديات،  هذه  من  الرغم  وعىل 
تولّد  ما  من شأن  املايض. وكان  العقد  التحويل خالل 

التحويالت  قيمة  كبرية يف  زيادة  أن حقق  من وفورات 
ال  االتجاه  هذا  أن  الذاتي. عىل  االكتفاء  نحو  كخطوة 

تضعف  حيث  الريفية  املناطق  يف  نفسها  بالدرجة  يرى 
التحويل  وسائل  من  االستفادة  سبل  تزال  وال  املنافسة 

محدوداً.  االبتكارية 

األثر  مضاعفة 
التنمية  عىل 

التنمية  عىل  األثر  مضاعفة  تصعب 
التحويالت  مرسيل  كثرة  بسبب 

النظام  خارج  يوجد  ممن  ومتلقيها 
الرسمي. املايل 

أنحاء  مختلف  يف  األرس  ملاليني  بالنسبة  التحويالت  تمثل 
الفقر. وينَفق  من  يخرجهم  الذي  الحياة  رشيان  العالم 

األساسية  االحتياجات  عىل  التدفقات  هذه  من  األعظم  الجانب 
واملأوى.  واللباس  الغذاء  قبيل  من  املتلقية،  األرس  لهذه 
الرعاية  يف  باالستثمار  مقرتناً  االستهالك،  هذا  ويشكل 

التحويالت.  إنفاق  من  املائة  يف   90-80 والتعليم،  الصحية 
التوفري  من  مزيجاً  فتمثل  املتبقية  املائة  يف   20-10 نسبة  أما 

رئيسيان  عامالن  الرسمي. وهناك  وغري  الرسمي  واالستثمار 
تدفق  يف  الكامنة  اإلنمائية  اإلمكانات  إطالق  من  يمكنان 
ومعرفة  املالية  الخدمات  من  االستفادة  هما  التحويالت 

املالية.  الشؤون 

الالتينية  أمريكا  عموم  يف  املالية  التحويالت  نصف  إن 
هذه  ترتفع  بينما  املصارف،  طريق  عن  ينفذ  والكاريبي 

وأفريقيا وجنوبي  الوسطى  آسيا  يف  املائة  يف   100 إىل  النسبة 
من جنوب رشق  وأجزاء  الرشقية  وأوروبا  القفقاس  منطقة 

للمصارف  إال  تسمح  ال  الناظمة  اللوائح  ألن  وذلك  آسيا، 
املصارف  أن  للدهشة  يدعو  التحويالت. ومما  بهذه  بالقيام 
عىل  كعمالء،  وأرسهم  املهاجرين  العمال  اكتساب  يف  تتباطأ 

املائة من  10 يف  البلدان تحقق  أنها يف كثري من  الرغم من 
أن  ويمكنها  التحويل  خدمات  من  األقل  عىل  الصايف  دخلها 

العامة.  املالية  الخدمات  جملة  بيع  من  كربى  فائدة  تستفيد 
أو  يوفروا  أن  التحويالت  ملتلقي  يمكن  ال  لذلك،  ونتيجة 

هذه  عن طريق  لهم  ائتمانياً  ينشئوا سجالً  أن  أو  يقرتضوا 
املرصفية. املؤسسات 
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32,808,000 للمهاجرين   اإلجمايل  العدد 
األمريكية(       38,611 الدوالرات  )بماليني  التحويالت  إجمايل 

2,690 أفريقيا الوسطى                                                    
5,929 أفريقيا الرشقية                                                     

17,614 شمال أفريقيا                                                       
1,979 أفريقيا الجنوبية                                                    

10,399 أفريقيا الغربية                                                      
مرجح( )متوسط  املؤرشات 

ً أمريكيا 44 دوالراً  التحويالت للفرد الواحد                                      
الواحد للمهاجر  السنوية  التحويالت  متوسط 

أمريكياً 1,177 دوالراً  مرجح(   غري  )متوسط 
 %   5 اإلجمايل   الوطني  الناتج  من  كنسبة  التحويالت 
% 27 الصادرات   من  كنسبة  التحويالت 
السكان    3.7   % مجموع  إىل  املهاجرين  نسبة  متوسط 

يقل التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
% 20 مرجح(   غري  )متوسط  نسمة  مليون  عن  سكانها  عدد 

يزيد التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
%   5 عدد سكانها عىل مليون نسمة )متوسط غري مرجح(                    

البلدان الخمسة األعىل تلقياً للتحويالت )بماليني الدوالرات األمريكية(
6,116 املغرب                                                                
5,399 الجزائر                                                               
5,397 نيجرييا                                                               
3,637 مرص                                                                  
1,559 تونس                                                                 

هناك ستة بلدان، من أصل 53 بلداً، يتلقى كل منها أكثر من مليار دوالر أمريكي

املنشأ(: )وبلد  للهجرة  الرئيسية  الوجهة 
دولياً

مايل،  )السنغال،  فرنسا  غانا(؛  )نيجرييا،  املتحدة  الواليات 
الكونغو  جمهورية  )املغرب،  هولندا  املغرب(؛  الجزائر، 

الديمقراطية(
قليمياً إ

الغربية،  )أفريقيا  ديفوار  كوت  الجنوبية(؛  )أفريقيا  أفريقيا  جنوب 
)غانا( نيجرييا  الوسطى(؛  أفريقيا 

% 12-8 أمريكي  دوالر   200 اإلرسال: ملبلغ  تكلفة  متوسط 
أمريكي. دوالر  مليون   50 من  أكثر  تتلقى  التي  البلدان  إال  تدرج  لم 

أفريقيا
شمال أفريقيا )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(

             5,399 الجزائر   
           3,637 مرص 

العربية  الجماهريية 
             134 الليبية                  

           6,116 املغرب  
               769 السودان               
           1,559 تونس  

  17,614 املجموع            	 

أفريقيا الرشقية)بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
 184 بوروندي  
  85 القمر    جزر 

 411 إريرتيا  
  591 إثيوبيا  

        796 كينيا  
   316 مدغشقر  

     102 مالوي  
    356 موريشيوس  

     565 موزامبيق  
       149 رواندا  

  790 الصومال  
   642 أوغندا  

تنزانيا  جمهورية 
    313 املتحدة  

    201 زامبيا  
     361 زمبابوي  

أفريقيا الغربية )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(املجموع	 5,929
    263 بنن 

   507 فاسو  بوركينا 
    391 األخرض  الرأس 

     282 ديفوار  كوت 
    87 مبيا  غا

     851 غانا 
     286 غينيا  
    163 ليربيا 

     739 مايل 
     103 موريتانيا 
  205 لنيجر  ا

    5,397 نيجرييا 
    667 السنغال 
    168 سرياليون 

     142 توغو 
10,399 املجموع	

أفريقيا الوسطى )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
أنغوال          969     
الكامريون          267        

جمهورية أفريقيا الوسطى    73    
تشاد          137    

الكونغو          423    
جمهورية الكونغو الديمقراطية   636    

غينيا االستوائية           77    
غابون          60     

2,690 املجموع	        

أفريقيا الجنوبية)بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
ليسوتو  355     
جنوب أفريقيا  1,489     

سوازيلند  89   
1,979 املجموع	 

% 22.8
% 21.1
% 37.9
% 4.4
% 3.8
% 5.7
% 4.6
% 5.5
% 7.4
% 6.0
-
% 6.9

  
% 2.4
% 1.8
% 7.2

% 4.7
% 3.4

     
% 0.3
% 10.7
% 2.0
% 5.1

% 5.5
% 8.2
% 34.2
% 1.6
% 17.0
% 6.6
% 8.6
% 25.8
% 12.5
% 3.9
% 5.8
% 4.7
% 7.5
% 11.6
% 6.4

% 2.2
% 1.5
% 4.9
% 2.1
% 5.7
% 7.4
% 0.9
% 0.6

% 24.1
% 0.6
% 3.4
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الهجرة
األفريقية.  القارة  من  مليون شخص   30 الشتات  يف  يعيش 

كونها  هي  األفريقية،  الهجرة  عىل  املهيمنة  الصفة  أن  عىل 
من  أخرى  منطقة  أي  من  أكثر  املنطقة،  تجري ضمن 
غرب  منطقة  ضمن  السهلة  العالم. فالهجرة  مناطق 

إىل وضع  منها  جانب  يعود  املثال،  عىل سبيل  أفريقيا، 
السياسية  الجغرافيا  صعيدي  عىل  كوحدة  املنطقة 

من  كثرية  فيه جماعات  تشرتك  ما  إىل  وكذلك  واالقتصاد، 
هامة  دولية  هجرة  أيضاً  وِعرق. وهناك  وثقافة  تاريخ 
فرنسا  قبيل  من  السابقة  االستعمارية  الدول  إىل  تتجه 
الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة 

وغريها. وإيطاليا  وهولندا 

التحويالت
ملياراً   40 وضمنها  أفريقيا  إىل  التحويالت  تدفق  يقارب 

أفريقيا  شمال  بلدان  األمريكية. وتعترب  الدوالرات  من 
يف  املتلقية  البلدان  أكرب  مثالً(  ومرص،  والجزائر  )املغرب 
بشدة  الرشقية  أفريقيا  بلدان  األفريقية. وتعتمد  القارة 

كبلد  بينها  الصومال  ويربز  هذا  التحويالت  تدفق  عىل 
ككل،  املنطقة  التحويالت. ويف  عىل  خاصة  بصورة  يعتمد 

الواحد للمهاجر  السنوية  التحويالت  متوسط   يصل 
كل  كمتوسط  تعادل،  وهي  تقريباً،  أمريكي  دوالر   1,200
اإلجمايل و27 يف  املحيل  الناتج  املائة من  5 يف  البلدان،  من 

الصادرات. من  املائة 

الريفية التحويالت 
يف  تتصل  وهي  أهميتها  الريفية  املناطق  إىل  للتحويالت 
وخصوصاً  املناطق،  ضمن  بالهجرة  الساحقة  أغلبيتها 

تنقل  سهولة  والجنوبية. وتؤدي  الغربية  أفريقيا  يف 
األموال  إرسال  إىل  املنطقتني  هاتني  داخل  األفارقة 

أفريقيا  من  القادمني  املهاجرين  منتظمة. فثلثا  بصورة 
الريفية  املناطق  إىل  تحويالتهم  يرسلون  غانا  إىل  الغربية 

منشئهم. بلدان  يف 

املالية الخدمات  من  واالستفادة  السوق 
تواجهه  عما  تزيد  مشاكل  أفريقيا  إىل  املال  تحويل  يواجه 

األكرب  التحديني  إىل  أساساً  يعود  مما  األخرى،  املناطق 
غري  الرتتيبات  تفيش  وهما  القارة،  تواجههما  اللذين 

الناظمة  اللوائح  وبيئة  القارة،  ضمن  وخاصة  الرسمية، 
بالتايل  هذا  االحتكارات. ويؤدي  انتشار  عىل  تساعد  التي 

التي  القيمة  وانخفاض  التحويل  تكاليف  ارتفاع  إىل 
من  يرسلونه  ما  مقابل  التحويالت  مرسلو  عليها  يحصل 

القيود عىل خروج  أفريقيا  بلدان  من  كثري  مال. ويضع 
املال  ولتحويل  التجارة  أغراض  يف  إال الستعمالها  األموال 

املرصيف. اإليداع  ملؤسسات 

تحويل  مؤسسة  هناك 
الغربية  أفريقيا  يف  واحدة 

املائة  يف   70 تنفذ  كلها، 
... املدفوعات  من 

الحتياجات  كحل  الرسمية  غري  الرتتيبات  تظهر  لذلك،  ونتيجة 
استمرار  يف  تتمثل  أخرى  نتيجة  هناك  أن  التحويل. غري 

صغري  وعدد  املصارف  جانب  من  التحويل  عمليات  احتكار 
هناك مؤسسة  أن  مثالً  ذلك  املال. من  تحويل  من مؤسسات 

من  املائة  يف   70 تنفذ  كلها،  الغربية  أفريقيا  يف  واحدة 
عمليات  تنفيذ  يف  انفرادها  تفرض  وهي  الرسمية،  املدفوعات 

املال. لتحويل  املصارف 

من  املائة  يف   80 النقطة. فقرابة  هذه  نيجرييا  حالة  وتؤكد 
املال  لتحويل  واحدة  مؤسسة  طريق  عن  ينفذ  التحويالت 
األخرى  املؤسسات  وتمنع  وحدها  معها  التعامل  تفرض 

تقوم  التي  املصارف  تلك  مع  اتفاقات  يف  الدخول  من 
املصارف  أن  البالد. وباعتبار  يف  التحويالت  بدفع  وحدها 
التحويالت،  بدفع  لها  يسمح  التي  الوحيدة  الكيانات  هي 

مجموعة  طريق  عن  تتم  الرسمية  التدفقات  جميع  فإن 
أربع  من  أقل  عىل  تعتمد  التي  املالية  املؤسسات  من  صغرية 
جنوب  يف  املهاجرون  يواجه  املال. كذلك  لتحويل  مؤسسات 
املال،  إرسال  عىل  مفروضة  صارمة  تنظيمية  قيوداً  أفريقيا 

الرسمية.  غري  الشبكات  عىل  االعتماد  إىل  يضطرهم  مما 
املالية  املؤسسات  تمنع  ما  كثرياً  التنظيمية  البيئة  ألن  ونظراً 
االستفادة  إمكانية  فان  التحويالت،  إجراء  من  املرصفية  غري 

عدد  قلة  األخرى. فمع  تترضر هي  املالية  الخدمات  من 
استهداف  وعدم  التحويل  سوق  يف  املشاركة  املؤسسات 

فإن  املنخفض،  الدخل  ذوي  من  األشخاص  املصارف خدمة 
لدى  نسبياً  ضعيفة  املالية  الخدمات  من  االستفادة  إمكانية 

ومنها  البلدان،  بعض  ومتلقيها. ويف  التحويالت  مرسيل 
سبيل  تعرتض  التي  الحواجز  تتصل  مثالً،  أفريقيا  جنوب 

لألشخاص،  القانوني  بالوضع  الخدمات  هذه  من  االستفادة 
هذه.  االستفادة  نطاق  من  املهاجرين  يستبعد  الذي  األمر 

زيادة  عىل  تعمل  مثالً،  كينيا  بينها  أخرى،  بلدان  وهناك 
مفعول  بزيادة  املالية  الخدمات  من  االستفادة  فرص 

املحمول. الهاتف  اتصاالت  استخدام  خالل  من  التحويالت 
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50,839,000 للمهاجرين   اإلجمايل  العدد 
113,055 األمريكية(         الدوالرات  )بماليني  التحويالت  إجمايل 

10,155 أسيا الوسطى                                                         
23,079 رشق آسيا                                                             

1,393 أوقيانوسيا                                                            
45,922 حنوب آسيا                                                           
32,506 حنوب رشق آسيا                                                    

مرجح( )متوسط  املؤرشات 
ً أمريكيا 33 دوالراً  الواحد   للفرد  التحويالت 

الواحد للمهاجر  السنوية  التحويالت  متوسط 
أمريكياً 2,224 دوالراً  مرجح(    غري  )متوسط 
 %   3 الناتج الوطني اإلجمايل                             التحويالت كنسبة من 
% 15 الصادرات      من  كنسبة  التحويالت 
%   1.4 السكان  مجموع  إىل  املهاجرين  نسبة  متوسط 

يقل التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
% 50 مرجح(    غري  )متوسط  نسمة  مليون  عن  سكانها  عدد 

يزيد التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
%   5 مرجح(     غري  )متوسط  نسمة  مليون  عىل  سكانها  عدد 

البلدان الخمسة األعىل تلقياً للتحويالت )بماليني الدوالرات األمريكية(
24,504 الهند                                                                   
21,075 الصني                                                                  
14,651 الفلبني                                                                 

8,108 بنغالديش                                                             
6,822 فييت نام                                                              

من  أكثر  منها  كل  يتلقى  بلداً،  أصل41  من  بلداً،  عرش  سبعة  هناك 
أمريكي دوالر  مليار 

املنشأ(: )وبلد  للهجرة  الرئيسية  الوجهة 
دولياً

االتحاد  إندونيسيا(؛  )الهند،  الخليج  بلدان  )الفلبني(؛  املتحدة  الواليات 
الوسطى( آسيا  )بلدان  الرويس 

قليمياً إ
هونكونغ  إندونيسيا(؛  )الفلبني،  سنغافورة  )نيوي(؛  نيوزيلندا 

الشعبية  كوريا  جمهورية  )الفلبني،  اليابان  )إندونيسيا(؛ 
الديمقراطية(

% 12-3 200 دوالر أمريكي                     متوسط تكلفة اإلرسال: ملبلغ 

أمريكي. دوالر  مليون   50 من  أكثر  تتلقى  التي  البلدان  إال  تدرج  لم 

آسيا وأوقيانوسيا

جنوب آسيا )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
   2,485 أفغانستان  

    8,108 بنغالديش  
  24,504 الهند  

    1,135 نيبال  
   6,242 باكستان  
   3,428 النكا   رسي 

45,922 املجموع	 

آسيا الوسطى )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
   4,995 كازاخستان  
  846 قريغيزستان   
  1,032 طاجيكستان  
   358 تركمانستان  
   2,924 أوزبكستان  

10,155 املجموع           

رشق آسيا )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
% 0.8   21,075 الصني   

الشعبية كوريا   جمهورية 
الديمقراطية        1,802                     -
 % 7.5   202 ليا  منغو

23,079 املجموع	

جنوب رشق آسيا )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
   559 كمبوديا  
   3,937 إندونيسيا  
   1,175 الوس  
ماليزيا  2,366   
   511 ميانمار  
   14,651 لفلبني   ا
   2,424 يلند   تا
   61 تيمور-ليشتي  
نام  6,822     فييت 

32,506 املجموع           

% 6.5
% 31.4
% 36.7
% 3.4
% 17.0

% 29.6
% 13.1
% 2.7
% 14.1
% 4.8
% 12.7

% 7.8
% 1.1
% 34.5
% 1.6
-
% 12.5
% 1.2
% 17.1
% 11.2
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الهجرة
وأوقيانوسيا  آسيا  من  مهاجر  مليون   50 من  أكثر  يوجد 

التي  الرئيسية  البلدان  العالم. أما  أنحاء  مختلف  يف 
الرويس،  واالتحاد  املتحدة،  الواليات  فهي  إليها  يتوجهون 

الهادي. وهناك  املحيط  بمنطقة  يتعلق  فيما  ونيوزيلندا 
تعترب  التي  الهند،  مهاجرو  يقصدها  كوجهة  ناشئة  بلدان 

يف   22 بنسبة  املنطقة  يف  للمهاجرين  الرئييس  املصّدر 
العربية  والبلدان  ماليزيا  تشمل  وهي  املجموع،  من  املائة 

إىل  تتجه  كبرية  دولية  هناك هجرة  أن  للنفط. كما  املصدرة 
بينما  وسنغافورة،  واليابان  )هونكونغ(  والصني  أسرتاليا 

الرويس  االتحاد  من  كالً  الوسطى  آسيا  مهاجرو  يقصد 
كبري. بشكل  وكازاخستان 

التحويالت
تتلقى آسيا وأوقيانوسيا تحويالت تزيد عن 113 ملياراً 

من الدوالرات األمريكية سنوياً، مما يعترب املجموع األكرب 
بني مناطق العالم. والهند والصني عىل رأس قائمة البلدان 

املتلقية، إذ يتلقى البلدان 24.5 مليار و21 ملياراً من الدوالرات 
األمريكية، عىل التوايل. وتشكل التحويالت 3 يف املائة من الناتج 

املحيل اإلجمايل للمنطقة ككل. عىل أن التحويالت إىل البلدان 
ذات االقتصاد األصغر حجماً )إندونيسيا ونيبال وطاجيكستان( 
تشكل جانباً كبرياً من دخل الفرد الواحد. ويف املتوسط، تعادل 

التحويالت يف آسيا وأوقيانوسيا 15 يف املائة من الصادرات.

الريفية التحويالت 
آسيا  يف  الريفية  املناطق  إىل  التحويالت  تدفق  يعترب 

أن نسبة  إىل  ذلك  العالم. ويعود بعض  األكرب يف  من 
آسيا. كما  بلدان  املائة يف نصف  يف   65 الريف تشكل 

النامية  اآلسيوية  البلدان  يف  التحويالت   أثر  يعترب 
األخرى: ففي  العالم  مناطق  يف  عليه  هو  مما  أقوى 

حصة  تعترب  أساساً،  الريفية  اآلسيوية  البلدان 
من  واحدة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  التحويالت 

العالم.  يف  أعالها 

وأوقيانوسيا  آسيا  تتلقى 
ملياراً   113 عىل  تزيد  تحويالت 
سنوياً،  األمريكية  الدوالرات  من 

بني  األكرب  املجموع  يعترب  مما 
العالم. مناطق 

املالية الخدمات  من  واالستفادة  السوق 
توجد  حيث  مختلطة،  املال  تحويل  أسواق  حالة 
الصني  من  أساساً  املال  ترسل  تنافسية  صناعة 

بينما  وسنغافورة،  الرويس  واالتحاد  )هونكونغ( 
باللوائح  ومثقلة  بكثري  تنافسية  أقل  قنوات  هناك 

وماليزيا. ويوجد  اليابان  من  املال  ترسل  الناظمة 
مؤسسات  من  قطاع  الصناعات  هذه  مع  التوازي  عىل 

الشائعة  املمارسة  جانب  إىل  الرسمية  غري  املال  تحويل 
السفر. ولذا  أثناء  للمال  الشخيص  الحمل  يف  املتمثلة 

فالتحويل   تماماً.  متنوعة  التحويل  عملية  تكاليف  فإن 
تكلفة  األقل  من  يعترب  مثالً،  الوسطى،  آسيا  إىل 

إطالقاً(،  األدنى  تكلفته هي  تكن  لم  )إن  العالم  يف 
العملية.  حجم  من  املائة  يف   3 يعادل  فمتوسطها 

باالبتكارات  آسيا  أنحاء  بعض  يف  التحويالت  وتتأثر 
املحمول  بالهاتف  التحويل  يف  الحال  هو  كما  التقنية، 

الفلبني. يف 

بإمكانات  يتعلق  فيما  املنطقة  داخل  كبري  تباين  يوجد  كما 
من  كثري  واملالية. ففي  املرصفية  الخدمات  من  االستفادة 
متاحة  غري  األساسية  املالية  الخدمات  تعترب  آسيا،  بلدان 

رشق  جنوب  آسيويو  يعيلونهم. ويتمتع  ومن  للمهاجرين 
مالية  بفرص  وإندونيسيا(  الفلبني  من  )مثالً،  القارة 

طاجيكستان  قبيل  من  بلدان  سكان  به  يحظى  مما  أكرب 
لديهم  الذين  السكان  نسبة  تقل  حيث  وقريغيزستان، 

قبيل والية كرياال  أو من  املائة،  10 يف  حسابات مرصفية عن 
فقط. املائة  يف   11 إىل  النسبة  هذه  تنخفض  الهندية حيث 

أوقيانوسيا )ماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
        513 فيجي  

          143 الجديدة  غينيا  بابوا 
         146 تونغا 

       382 ساموا 
املجموع                 1,393 

% 18.2
% 2.5
-
% 2.8
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أوروبا
31,374,000 للمهاجرين   اإلجمايل  العدد 

األمريكية(        50,805 الدوالرات  )بماليني  التحويالت  إجمايل 
14,106 أوروبا الوسطى                                                     
25,634 املستقلة(     الدول  )رابطة  الرشقية  وأوروبا  الرويس  االتحاد 
11,065 جنوب رشق أوروبا                                                 

مرجح( )متوسط  املؤرشات 
ً أمريكيا 155 دوالراً  الواحد   للفرد  التحويالت 

الواحد  للمهاجر  السنوية  التحويالت  متوسط 
أمريكياً 1,619 دوالراً  مرجح(     غري  )متوسط 
 %   4 اإلجمايل     الوطني  الناتج  من  كنسبة  التحويالت 
% 11 الصادرات   من  كنسبة  التحويالت 
%   9.5 السكان   مجموع  إىل  املهاجرين  نسبة  متوسط 

التي يقل البلدان  املهاجرين يف  متوسط نسبة 
مرجح(  - غري  )متوسط  نسمة  مليون  عن  سكانها  عدد 

يزيد التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
% 13 مرجح(   غري  )متوسط  نسمة  مليون  عىل  سكانها  عدد 

البلدان الخمسة األعىل تلقياً للتحويالت )بماليني الدوالرات األمريكية(
13,794 االتحاد الرويس                                                      

 8,471 أوكرانيا                                                               
4,795 رومانيا                                                               
4,760 بولندا                                                                 
3,642 رصبيا والجبل األسود*                                             

هناك اثنا عرش بلداً، من أصل 18 بلداً، يتلقى كل منها أكثر من مليار دوالر أمريكي 

املنشأ(: )وبلد  للهجرة  الرئيسية  الوجهة 
دولياً

إيطاليا الوسطى(؛  أوروبا  أوروبا،  )جنوب رشق  املتحدة   الواليات 
)بولندا( املتحدة  اململكة  رومانيا(؛  مولدوفا،  )جمهورية 

قليمياً إ
أوكرانيا مولدوفا(؛  جمهورية  )أوكرانيا،  الرويس   االتحاد 

مولدوفا( )جمهورية 
% 12-6 200 دوالر أمريكي                     متوسط تكلفة اإلرسال: ملبلغ 

أمريكي. دوالر  مليون   50 من  أكثر  تتلقى  التي  البلدان  إال  تدرج  لم 

قبل  ما  معلومات  عىل  األسود  والجبل  برصبيا  املتعلقة  التقديرات  تستند   *
.2006 يونيو/حزيران   3 يف  األسود  الجبل  استقالل  إعالن 

جنوب رشق أوروبا )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
   1,986 ألبانيا  
والهرسك  2,295    البوسنة 
   1,200 بلغاريا  
كرواتيا  1,422   
  3,642 رصبيا والجبل األسود*   

مقدونيا  جمهورية 
السابقة  520    اليوغوسالفية 

11,065 املجموع	 

أوروبا الوسطى )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
الجمهورية التشيكية   1,635  
   378 إستونيا   

   905 هنغاريا   
  453 التفيا   
    477 ليتوانيا   
   4,760 بولندا   
   4,795 رومانيا   

      703 سلوفاكيا   
14,106 املجموع	  

 االتحاد الرويس
وأوروبا الرشقية )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
%   6.3    2,342 بيالروس  
% 31.4  1,027 مولدوفا   جمهورية 
%   1.4   13,794 الرويس   االتحاد 
%   8.0   8,471 أوكرانيا 

25,634 املجموع	
 

% 1.2
% 2.3
% 0.8
% 2.3
% 1.6
% 1.4
% 3.9
% 1.3

% 21.7
% 20.3
% 3.8
% 3.3
% 11.4

% 8.4
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الهجرة 
األوروبية  البلدان  من  مهاجر  مليون   30 من  أكثر  يوجد 
العالم. ويف  أنحاء  مختلف  يف  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي 

الخارج  إىل  السكان  املائة من  يف   9.5 املتوسط هاجر 
أوكرانيا  إىل  البعض  هاجر  والعمل. وقد  للمعيشة 

أوروبا.  بلدان  بني  أعالها  من  السكانية  الكثافة  حيث 
املهاجرون  إليها  يتوجه  التي  األخرى  البلدان  ومن 

املتحدة. ويف  والواليات  املتحدة  واململكة  إيطاليا 
البلدان  أهم  من  واحداً  الرويس  االتحاد  يعترب  أوروبا، 

من مجموع  املائة  يف   38 يشكل  إذ  للمهاجرين،  املصّدرة 
االتحاد  أن  أيضاً  امللحوظ  املنطقة. ومن  من  املهاجرين 

املهاجرون  يقصدها  التي  الرئيسية  الوجهة  هو  الرويس 
املستقلة. الدول  رابطة  من 

مولدوفا  وجمهورية  ... ألبانيا  ويف 
50 يف  من  أكثر  يتجه  ورومانيا، 

إليها  الواردة  التحويالت  من  املائة 
الريفية. املناطق  إىل 

التحويالت
ملياراً   50 عىل  التحويالت  من  أوروبا  به  تحظى  ما  يزيد 

بلدان  إىل  ترد  األمريكية سنوياً، وهي  الدوالرات  من 
ورومانيا  مولدوفا  وجمهورية  وبولندا  ألبانيا  قبيل  من 

التحويالت  تعترب  حيث   – وأوكرانيا  الرويس  واالتحاد 
أوروبا  إىل  السنوية  التحويالت  خاصة. وتبلغ  أهمية  ذات 

وتشكل  الواحد  للمهاجر  أمريكي  دوالر   1,600 حوايل  
املائة من  اإلجمايل و11 يف  املحيل  الناتج  املائة من  4 يف 
التحويالت  تكتيس  مولدوفا  جمهورية  الصادرات. ويف 
املائة من  30 يف  يزيد عىل  ما  تعادل  أهمية كربى فهي 

للبالد. القومي  الدخل 

الريفية التحويالت 
من  أقل  الريفية  املناطق  إىل  تصل  التي  التحويالت  نسبة 
أن حصة  األخرى. عىل  العالم  مناطق  يف  املقابلة  النسبة 
الناتج  من  مئوية  كنسبة  الرشقية  أوروبا  يف  التحويالت 

التي يشكل  البلدان  يف  املائة  يف   20 تزيد عىل  اإلجمايل  املحيل 
بعض  سكانها. ويف  من  كبرياً  جانباً  الريف  سكان  فيها 

ورومانيا،  مولدوفا  وجمهورية  ألبانيا  قبيل  من  البلدان، 
إىل  إليها  الواردة  التحويالت  من  املائة  يف   50 من  أكثر  يتجه 

الريفية. املناطق 

املالية الخدمات  من  واالستفادة  السوق 
فيما  للمنافسة  نسبياً  املالية  التحويالت  سوق  تخضع 

مولدوفا  جمهورية  أو  بولندا  إىل  املال  بتدفق  يتعلق 
التنافس بني  أن  الرويس. عىل  االتحاد  أو  أو رومانيا 

اآلن  إال  الظهور  يبدأ يف  لم  املال  تحويل  مؤسسات 
من  تنطلق  التي  تلك  خصوصاً  القنوات،  لبعض  بالنسبة 

ال  الخدمات  باعة  عدد  فإن  ولذا  الغربية،  أوروبا  بلدان 
املهاجرين  بعض  يواجه  لذلك،  منخفضاً. إضافة  يزال 

أوروبا  بلدان  من  التحويالت  يرسلون  الذين  األوروبيني 
التي  املصارف هي وحدها  أن  يف  يتمثل  الغربية وضعاً 

املتحدة  واململكة  إيطاليا  من  فالتحويالت  بالتحويل.  تقوم 
خضوعاً  أشد  ورومانيا  مولدوفا  وجمهورية  بولندا  إىل 

تدفق  من  التكلفة  حيث  من  فعالية  وأكثر  للمنافسة 
إىل رصبيا. من سويرسا  التحويالت 

هي  محدودة  املالية  الخدمات  من  االستفادة  أن  كما 
نسبة  بني  تبادلية  عالقة  من  يذكر  ما  هناك  أيضاً. وليس 

هذه  متلقي  ونسبة  التحويالت  تدفع  التي  املصارف 
تلك  يف  لهم  مرصفية  حسابات  يفتحون  الذين  التحويالت 

التحويالت ترصف  أن  مثالً  ذلك  نفسها. من  املؤسسات 
ذلك  ومع  نقداً،  املصارف  يف  جميعهم  مولدوفا  يف  ملتلقيها 
لديهم حسابات مرصفية.  منهم  املائة  يف   20 من  أقل  فإن 

التوفري بشكل غري  إىل  يعمدون  ذلك  أعىل من  نسبة  أن  غري 
أمريكي. دوالر   1,500 عىل  تزيد  بكميات  رسمي 
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 أمريكا الالتينية
والكاريبي

30,403,000 للمهاجرين   اإلجمايل  العدد 
67,905 األمريكية(         الدوالرات  )بماليني  التحويالت  إجمايل 

8,370 الكاريبي                                                              
11,031 أمريكا الوسطى                                                     
24,254 املكسيك                                                               
24,250 أمريكا الجنوبية                                                      

مرجح( )متوسط  املؤرشات 
ً أمريكيا 129 دوالراً  الواحد   للفرد  التحويالت 

الواحد للمهاجر  السنوية  التحويالت  متوسط 
أمريكياً 2,233 دوالراً  مرجح(   غري  )متوسط 
 %   3 اإلجمايل   الوطني  الناتج  من  كنسبة  التحويالت 
% 11 الصادرات   من  كنسبة  التحويالت 
السكان  5.5   % مجموع  إىل  املهاجرين  نسبة  متوسط 

يقل التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
% 49 مرجح(   غري  )متوسط  نسمة  مليون  عن  سكانها  عدد 

يزيد التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
% 11 مرجح(   غري  )متوسط  نسمة  مليون  عىل  سكانها  عدد 

البلدان الخمسة األعىل تلقياً للتحويالت )بماليني الدوالرات األمريكية(
24,254 املكسيك                                                               

7,373 الربازيل                                                               
4,516 كولومبيا                                                              
3,557 غواتيماال                                                              
3,328 السلفادور                                                            

هناك ثالثة عرش بلداً، من أصل 34 بلداً، يتلقى كل منها أكثر من مليار دوالر أمريكي
املنشأ(: )وبلد  للهجرة  الرئيسية  الوجهة 

دولياً
إسبانيا  الجنوبية(؛  أمريكا  الوسطى،  أمريكا  )املكسيك،  املتحدة  الواليات 

كولومبيا( بريو،  إكوادور،  الدومينيكية،  )الجمهورية 
قليمياً إ

كوستاريكا  باراغواي(؛  )بوليفيا،  الربازيل  بوليفيا(؛  بريو،  األرجنتني) 
)هايتي( الدومينيكية  الجمهورية  )نيكاراغوا(؛ 

% 8-6 200 دوالر أمريكي                       متوسط تكلفة اإلرسال: ملبلغ 

أمريكي. دوالر  مليون   50 من  أكثر  تتلقى  التي  البلدان  إال  تدرج  لم 

         )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
% 2.9   24,254 املكسيك 

الكاريبي )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
   292 بربادوس   
   983 كوبا    
   181 دومينيكا   

الجمهورية الدومينيكية    2,739      
   162 غرينادا    
   1,049 هايتي   

   1,924 جامايكا   
   71 مونتسريات   
    90 ونيفس  كيتس  سانت 
   94 لوسيا    سانت 

فنسنت  سانت 
   123 غرينادين    وجزر 

    655 وتوباغو    ترينيداد 
8,370 املجموع	  

أمريكا الوسطى )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
   139 بليز 

                     444 كوستاريكا   
  3,328 السلفادور 
   3,557 غواتيماال 
   2,286 هندوراس 
   798 نيكاراغوا 
    479 بنما 

11,031 املجموع	

أمريكا الجنوبية  )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
  1,650 األرجنتني 

   972 ليفيا  بو
  7,373 الربازيل 
   1,024 شييل  
  4,516 كولومبيا   
   3,162 إكوادور 
   270 غيانا 
   650 باراغواي 
   2,869 بريو 
  338 سورينام 
  479 أوروغواي 

فنزويال  جمهورية 
   950 البوليفارية 

24,250 املجموع	

% 9.4
-
-
% 9.0
% 31.2
% 21.1
% 18.3
-
% 18.5
% 10.4

% 26.4
% 3.3

% 11.4
% 2.0
% 18.2
% 10.1
% 24.8
% 14.9
% 2.8

% 0.8
% 8.7
% 0.3
% 0.7
% 3.3
% 7.8
% 30.1
% 4.3
% 3.1
% 21.2
% 2.5

% 0.5
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الهجرة
مليون   30 عىل  يزيد  ما  الخارج  يف  كمهاجرين  يقيم 

ويشكل  والكاريبي.  الالتينية  أمريكا  من  شخص 
الصغرية  للبلدان  بالنسبة  السكان  ربع  املهاجرون 

حتى  املتحدة،  الواليات  كانت  وقد  اقتصادياً.  التابعة 
الرئيسية. عىل  الوجهة  بلد  هي  ببعيد،  ليس  وقت 

أوروبا  إىل  الهجرة  تزايد  بفعل  تغري  النمط  هذا  أن 
إيطاليا  وتعترب  املنطقة.  ضمن  التحرك  عىل  والقدرة 

أوروبا،  يف  الرئيسية  الوجهة  بلدان  من  اثنتني  وإسبانيا 
وكوستاريكا  والربازيل  األرجنتني  تشكل  بينما 

الرئيسية  الوجهة  بلدان  الدومينيكية  والجمهورية 
املنطقة. داخل  املقصودة 

إىل  التحويالت  إرسال  تكلفة 
أدناها  من  هي  املنطقة  هذه 

... العالم  يف 

التحويالت
قاربت  تحويالت  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  تلقت   ،2006 يف 

املكسيك تلقت  أمريكي. وقد  دوالر  مليار   68 
الجنوبية  أمريكا  وتبعتها  أمريكي  دوالر  مليار   24.3

شديد  املنطقة  اقتصاد  أن  بقليل. ومع  ذلك  من  أقل  بمبلغ 
فإن  واالنهيار،  االزدهار  من  لدورات  وهو عرضة  التقلب 

متوسط  طويلة. ويبلغ  سنوات  ثابتاً  بقي  التحويالت  تدفق 
أن  مع  أمريكي،  2,200 دوالر  السنوي  املهاجرين  تحويالت 

قبيل جامايكا.  من  البلدان،  بعض  يف  ذلك  عن  يزيد  الرقم  هذا 
يف  املتوسط  يف  التحويالت  تشكل  العام  االقتصاد  صعيد  وعىل 

املحيل  الناتج  من  املائة  يف   3 والكاريبي  الالتينية  أمريكا  بلدان 
الصادرات. املائة من  اإلجمايل و11 يف 

الريفية التحويالت 
الريفية  املناطق  إىل  املرسلة  التحويالت  تمثل 

املبالغ  هذه  وتتزايد  جميعها.  التدفقات  ثلث  حوايل 
يف  مختلفة  مناطق  إىل  املهاجرين  تنقل  زيادة  مع 

املفيدة  األمثلة  من  املكسيك  وتعترب  نفسها.  بلدانهم 
شياباس  والية  من  الشأن: فالتحويالت  هذا  يف 

إىل  معظمها  ويرسل  البالد  يف  تزايداً  األكثر  هي 
املرسلة  التحويالت  نسبة  أن  ريفية. عىل  مناطق 

أعىل  تعترب  الالتينية  أمريكا  يف  الريفية  املناطق  إىل 
ضمن  مجاورة  بلدان  يف  العاملني  املهاجرين  لدى 

أساساً  هم  األرجنتني  يف  والبوليفيون  املنطقة. 
عىل  مناطق  إىل  املال  يرسلون  ريفيون  مهاجرون 

يحّول  بينما  الرئيسية،  الحرضية  املراكز  من  مقربة 
ريفية  مناطق  إىل  املال  كوستاريكا  يف  النيكاراغويون 

األم. بلدهم  من  الجنوبية  األجزاء  يف 

املالية الخدمات  من  واالستفادة  السوق 
تجري عمليات تحويل املال إىل أمريكا الالتينية والكاريبي 

أساساً عن طريق مؤسسات لتحويل املال حاصلة عىل 
ترخيص. عىل أنه ظهر خالل السنوات الثالث األخرية 

منافسون جدد ولهم دورهم )يف الواليات املتحدة وإسبانيا 
لعمليات التحويل عرب قنوات أمريكا الالتينية(، من قبيل 

املصارف ومؤسسات البطاقات التي تنقل املال بني 
الحسابات. ومع ذلك، يف سياق القنوات داخل املنطقة، ال يزال 

يوجد قدر كبري من الرتتيبات غري الرسمية لتحويل املال. أما 
تكلفة إرسال التحويالت إىل هذه املنطقة فهي من أدناها يف 

7 يف املائة إلرسال  العالم، حيث تبلغ نسبتها يف املتوسط 
200 دوالر أمريكي، مما يعود أساساً إىل قوة املنافسة.

وعىل غرار مناطق أخرى من العالم ، تعترب االستفادة 
من الخدمات املالية محدودة هنا أيضاً، حتى بني متلقي 

التحويالت وهم أكثر ميالً إىل التوفري من بقية السكان. ومع 
وجود بعض االستثناءات، ليس هناك ما يذكر من فرص 

الحصول عىل خدمات املؤسسات املرصفية الرسمية. وقد بدأت 
االتحادات االئتمانية ومؤسسات القروض الصغرية يف دخول 

هذا املضمار لتقديم خدماتها إىل متلقي التحويالت وبذلك تزيد 
من بيع جملة املنتجات املالية العامة. أما النتيجة النهائية لذلك 

فهي مضاعفة الوساطة املالية وتغري طبيعة العمالء. ومن 
 األمثلة عىل ذلك املصارف الريفية املكسيكية

)cajas populares( أو الجمعيات التعاونية العقارية يف 
جامايكا التي يستفيد منها آالف العمالء.
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الرشق األدنى
12,594,000 للمهاجرين           اإلجمايل  العدد 

األمريكية(        28,449 الدوالرات  )بماليني  التحويالت  إجمايل 
4,584 منطقة القفقاس                                                     

16,388 الرشق األوسط                                                       
7,477 تركيا                                                                  

مرجح( )متوسط  املؤرشات 
ً أمريكيا 121 دوالراً  الواحد   للفرد  التحويالت 

الواحد للمهاجر  السنوية  التحويالت  متوسط 
أمريكياً 2,259 دوالراً  مرجح(   غري  )متوسط 
 %   4 اإلجمايل   الوطني  الناتج  من  كنسبة  التحويالت 
% 13 الصادرات   من  كنسبة  التحويالت 
السكان  5.4   % مجموع  إىل  املهاجرين  نسبة  متوسط 

يقل التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
- مرجح(     غري  )متوسط  نسمة  مليون  عن  سكانها  عدد 

يزيد التي  البلدان  يف  املهاجرين  نسبة  متوسط 
% 13 مرجح(   غري  )متوسط  نسمة  مليون  عىل  سكانها  عدد 

البلدان الخمسة األعىل تلقياً للتحويالت )بماليني الدوالرات األمريكية(
7,477 تركيا                                                                  
5,723 لبنان                                                                   
3,238 العراق                                                                 
2,681 األردن                                                                 
 2,001 جمهورية إيران اإلسالمية                                         

هناك تسعة بلدان، من أصل 11 بلداً، يتلقى كل منها أكثر من مليار دوالر أمريكي 
املنشأ(: )وبلد  للهجرة  الرئيسية  الوجهة 

دولياً
األوسط(؛ الرشق  )تركيا،  أملانيا  األوسط(؛  )الرشق  الغربية   أوروبا 

القفقاس( )منطقة  وأوكرانيا  الرويس  االتحاد 
قليمياً إ

)أذربيجان( تركيا  األوسط(؛  )الرشق  السعودية  العربية  اململكة 

% 12-7 200 دوالر أمريكي                     متوسط تكلفة اإلرسال: ملبلغ 

أمريكي. دوالر  مليون   50 من  أكثر  تتلقى  التي  البلدان  إال  تدرج  لم 

           )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
% 1.9   7,477 تركيا  

منطقة القفقاس )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
  1,188 أرمينيا   
  1,871 أذربيجان 
  1,525 جورجيا 

4,584 املجموع	

الرشق األوسط )بماليني الدوالرات األمريكية( )الناتج املحيل اإلجمايل(
إيران  جمهورية 

اإلسالمية                  2,001  
   3,238 العراق                     
  2,681 األردن                     
   5,723 لبنان                       
 الجمهورية العربية السورية 699  

الغربية  الضفة 
غزة     1,225   وقطاع 
   821 اليمن                       

16,388 املجموع                

% 18.5
% 9.3
% 20.2

% 0.9
-
% 18.9
% 25.2
% 2.0

% 30.2
% 4.3
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الهجرة
مليون   12 قرابة  الخارج  إىل  األوسط  الرشق  من  هاجر 

تشمل  أن  يمكن  املنشأ،  منطقة  الناس. وبحسب  من 
العمل  ألغراض  املهاجرون  يقصدها  التي  البلدان 
الرويس.  االتحاد  أو  أملانيا  أو  فرنسا  املعيشة  أو 

داخل  الناس  حركة  األهمية  من  الدرجة  نفس  وعىل 
العربية  واململكة  الكويت  قبيل  من  بلدان  إىل  املنطقة 

القفقاس،   جنوب  منطقة  مهاجرو  أما  السعودية. 
وأوكرانيا.  الرويس  االتحاد  إىل  أساساً  يهاجرون  فهم 
يف  السكان  من  كبرية  نسبة  تعيش  مثالً،  أرمينيا،  ويف 

كمهاجرين.  الخارج 

إىل  التحويالت  املائة من  ... 48 يف 
الريفية،  املناطق  إىل  ترسل  جورجيا 

املائة  60 يف  يزيد عىل  ما  وكذلك شأن 
أذربيجان. إىل  املرسلة  التحويالت  من 

التحويالت
الدوالرات  من  ملياراً   30 حوايل  املنطقة سنوياً  هذه  إىل  يحول 

تركيا  هما  للتحويالت  تلقياً  األكثر  األمريكية. والبَلدان 
والثاني  أمريكي  دوالر  مليار   7.5 األول  يتلقى  إذ  ولبنان، 

الناتج  التحويالت عىل  أثر  أن  أمريكي. عىل  دوالر  مليار   5.7
ملحوظ: فهو  بشكل  البلدين  بني  يختلف  اإلجمايل  املحيل 
لبنان. وتعادل  املائة يف  املائة يف تركيا و25.2 يف  1.9 يف 

الناتج  من  املائة  يف   4 البلدان،  من  لكل  كمتوسط  التحويالت، 
الصادرات. املائة من  اإلجمايل و13 يف  املحيل 

الريفية التحويالت 
األوسط  الرشق  األدنى، سواء من  الرشق  كثري من مهاجري 
وهم  ريفية  مناطق  من  يهاجرون  القفقاس،  منطقة  من  أو 
يف   48 أن  مثالً  ذلك  منشئهم. من  إىل منطقة  املال  يرسلون 

الريفية،  املناطق  إىل  ترسل  جورجيا  إىل  التحويالت  من  املائة 
املرسلة  التحويالت  من  املائة  يف   60 يزيد عىل  ما  وكذلك شأن 

أذربيجان. إىل 

املالية الخدمات  من  واالستفادة  السوق 
من  خليط  املنطقة  هذه  إىل  املال  تحويل  بعمليات  يقوم 

اآلسيوية.  املنطقة  يف  رأيناه  ما  غرار  عىل  الفاعلة،  الجهات 
تكاليف  تشهد  القنوات  من  كثريا  أن  مثالً  ذلك  من 

القفقاس. وعىل  منطقة  يف  الحال  هو  كما  نسبياً،  منخفضة 
منطقة  من  املهاجرون  يستخدم  ما  كثرياً  نفسها،  الشاكلة 

باهظة  غري  مرصفية  تحويل  عمليات  األوسط  الرشق 
املصدرة  العربية  البلدان  من  املال  إرسالهم  عند  التكلفة 
معهم  املال  يحملون  املهاجرين  من  نسبة  أن  للنفط. عىل 
العودة  عند  الوطن، وخاصة  زيارة  عند  أو  العودة  عند 

املتحدة. العربية  اإلمارات  من  أو  الكويت  من 

الرشق  املالية يف  الخدمات  االستفادة من  أن فرص  عىل 
راسخة  مالية  مؤسسات  ببضعة  عموماً  محدودة  األدنى 

للوساطة. وتبقى  اسرتاتيجيات  من  لديها  ما  تقدم  القدم 
ذلك  البلدان. من  معظم  يف  نسبياً  قليلة  االستفادة  فرص 
لديهم  الذين  واألذربيجانيني  الجورجيني  نسبة  أن  مثالً 
السكان،  املائة من  15 يف  إىل  حسابات مرصفية ال تصل 
منها  ينحدر  التي  الريفية  املناطق  يف  ذلك  من  وأدنى  بل 

السكان. معظم 
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بالتحويالت  يتعلق  فيما  رسمياً  املعلنة  اإلحصاءات  بأن  عموماً  ُيعرتف 
محاولة  التقرير  هذا  تدفقاتها. ويمثل  إجمايل  من  خطري  نحو  عىل  تقلل 

إىل  يستند  متسق  إطار  يف  عاملياً  التحويالت  تدفق  حجم  لتقدير  أوىل 
أن  ويستنتَج. عىل  يالَحظ  مما  التحويل  سلوك  وأنماط  الهجرة  إحصاءات 
بالهجرة  الخاصة  الرسمية  البيانات  من  يتوفر  ما  أن  إىل  التنبيه  املفيد  من 
ينته  لم  جاٍر  عمل  الدراسة  أيضاً. فهذه  محدود  التحويل  سلوك  وبأنماط 
إىل  العمل  هذا  وبحوث. ويهدف  بيانات  من  يوجد  ما  عىل  يقوم  وهو  بعد 

البيانات  هذه  إىل  االستناد  وإىل  دقة  أكثر  جديدة  بيانات  إنتاج  تشجيع 
من  أن  إىل  القارئ  مستمر. وينبّه  لتهذيب  تخضع  استنتاجات  وضع  يف 
إىل  بلد  من  تتباين  تقديرات  من  التقرير  هذا  يف  يرد  ما  دقة  أن  املرجح 

املُسقطة  النتائج  تفسري  يف  الحذر  توخي  وجوب  بالتايل  يعني  مما  آخر، 
كان. بلد  أي  عىل 

زيارة  يرجى  املنهجية،  بخصوص  املعلومات  من  مزيد  عىل  لالطالع 
.www.thedialogue.org و   www.ifad.org التاليني:  املوقعني 

الزراعية للتنمية  الدويل  الصندوق  حول 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مؤسسة من املؤسسات املالية الدولية وهو وكالة 
من وكاالت األمم املتحدة متخصصة بالقضاء عىل الفقر والجوع يف املناطق الريفية 
من البلدان النامية، ويعمل الصندوق، من خالل القروض املنخفضة الفائدة واملنح 

املقدمة للحكومات، عىل وضع برامج ومرشوعات لتخفيف الفقر يف مجتمعات 
العالم األشد فقراً، وعىل تمويل هذه الربامج واملرشوعات. ففي املناطق الريفية 
من البلدان النامية، يعيش خمسة وسبعون يف املائة من أشد الناس فقراً، أي ما 
يكاد يصل عدده إىل مليار من الناس ، نساًء ورجاالً وأطفاالً، وهم يعتمدون يف 
بقائهم عىل الزراعة واألنشطة املرتبطة بها. ويرّكز الصندوق عىل سكان الريف 

الفقراء واملُهّمشني والضعفاء ويمّكنهم من الوصول إىل ما يحتاجون إليه من 
أصول وخدمات وفرص للتغلب عىل الفقر. ويعمل الصندوق يف تعاون وثيق 

مع الحكومات ووكاالت األمم املتحدة األخرى والجهات املانحة واملنظمات غري 
الحكومية والفئات املجتمعية فضالً عن فقراء الريف أنفسهم.

الصندوق: موقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  مزيد  عىل   لالطالع 
.www.ifad.org
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