بـرايم
أفريكا

منصة التحويالت المالية ،واالستثمارات ،وريادة
أعمال المهاجرين في أفريقيا

تحسين إدارة التحويالت المالية
واستخدامها إلحداث أثر إنمائي في أفريقيا
مت التنفيذ بواسطة

مرفق التمويل اخلاص
بتحويالت املغتربني

من أجل دعم:

بـرايم
أفريكا
في حملة

#املبلغ واملدة
 15.1مليون يورو على مدى الفترة
2023-2019

#أين
يركز البرنامج على سوق التحويالت
املالية األفريقية وقنواتها داخل
أفريقيا ومع أوروبا ،مع تعزيز أنشطة
محددة في  7بلدان مختارة (غامبيا،
وغانا ،وكينيا ،واملغرب ،والسنغال،
وجنوب أفريقيا ،وأوغندا).
#الشركاء
الهيئات العامة واخلاصة
ومؤسسات اجملتمع املدني ،مثل
الهيئات التنظيمية ،ومقدمي
اخلدمات املالية (مشغلي شبكات
الهواتف احملمولة ،ومؤسسات
التمويل الصغري ،والشبكات
البريدية ،والتكنولوجيات املالية
احلديثة) ،ووكالء حتويل األموال،
ومجموعات الشتات ،وغيرها.
#املستفيدون
املهاجرون األفارقة ،وأسرهم في
الوطن ،ومجتمعات املنشأ
#األهداف
 خفض تكاليف معامالتالتحويالت املالية من أوروبا إلى
أفريقيا وداخل أفريقيا
 تعزيز الشمول املالي منخالل اخلدمات املالية املرتبطة
بالتحويالت املالية

اخللفية
اليوم ،يشارك مليار شخص  -واحد من
أصل كل سبعة أشخاص على وجه األرض -
في إرسال أو تلقي حواالت مالية دولية .وفي
عام  2018وحده ،مت إرسال حتويالت مالية دولية
تفوق قيمتها أكثر من نصف تريليون دوالر
أمريكي من قبل أكثر من  200مليون مهاجر
إلى  800مليون من أفراد األسر في البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل .وما من مكان
تُدث فيه هذه الظاهرة أثرا أكبر مما هو احلال في
أفريقيا ،مع إرسال حوالي  85مليار دوالر أمريكي
من املهاجرين األفارقة حول العالم .والتحويالت
املالية هي تدفق مالي حاسم بالنسبة ألفريقيا،
ومصدر حيوي لدخل ماليني األسر ،والذي يسمح
لها بتحقيق «أهداف التنمية املستدامة اخلاصة
بها» :مكافحة الفقر ،وحتسني الوصول إلى
التغذية ،والصحة ،والتعليم ،باإلضافة إلى دعم
املدخرات والوصول إلى االئتمان ،الذي يرافقهم
على طريق االستقالل املالي .كما أن أفريقيا
قارة ميكن فيها تعظيم أثر التحويالت املالية
للغاية ،وال سيما في املناطق الريفية ،سواء
على مستوى السوق أو بالطريقة التي تستفيد
بها األسر من هذه التدفقات .وعلى الرغم
من أن تكاليف التحويل قد انخفضت خالل
السنوات األخيرة ،تبقى سوق التحويالت املالية
األفريقية األكثر تكلفة ،حيث يبلغ متوسط
تكلفة التحويل (إلى وداخل أفريقيا)  8.52في

املائة مقابل املتوسط العاملي احلالي وقدره
 6.84في املائة .وخفض التكلفة إلى
 3في املائة على األقل بحلول عام  2030وفقا
للغاية 10-ج من أهداف التنمية املستدامة
سيؤدي إلى تلقي أسر املهاجرين في أفريقيا
 5مليارات دوالر أمريكي إضافية.
وتغطي معظم التحويالت املالية التي
يتم استالمها في أفريقيا االحتياجات
اليومية ،مع توافر مبلغ كبير (  25في املائة)
لالدخار أو االستثمار .وميكن أن يؤدي استيعاب
هذه األموال في النظام املالي الرسمي إلى
زيادة أثرها بشكل كبير .ومن خالل توفير
تثقيف مالي أفضل ومجموعة أوسع من
اخلدمات املالية لالختيار من بينها ،يتم متكني
متلقي التحويالت املالية من اتخاذ خيارات
مالية ميكنها دفعهم نحو القدرة على
الصمود املالي.
وفي ضوء ما سلف ،يهدف برامي أفريكا إلى
التعامل مع هذه الفرص اإلمنائية من خالل
متويل ودعم االبتكارات ،والشراكات ،واملنتجات
القابلة لتوسيع النطاق/التكرار التي تعزز
عمليات التحويالت املالية السريعة ومنخفضة
التكلفة .ومن خالل املساعدة على تعظيم أثر
التحويالت املالية ملاليني األسر ،سيساهم برامي
أفريكا في تعزيز الفرص االقتصادية احمللية في
البلدان األصلية للعمال املهاجرين.

نظرية التغيير في برامي أفريكا
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من أجل دعم:
الغاية -10ج :من أهداف
التنمية املستدامة :خفض
تكاليف معامالت حتويالت
املهاجرين إلى أقل من  3في
املائة ،وإلغاء قنوات التحويالت
املالية التي تربو على  5في
املائة ،بحلول عام 2030

الهدف  :19خلق ظروف للمهاجرين
ومجموعات الشتات للمساهمة بشكل كامل
في التنمية املستدامة في جميع البلدان
الهدف  :20تعزيز نقل التحويالت املالية بشكل
أسرع ،وأكثر أمانا ،وأرخص ،وتعزيز الشمول
املالي للمهاجرين
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خفض تكلفة التحويالت املالية
من أوروبا إلى أفريقيا وداخلها

النتائج املتوقعة
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تعزيز الشمول املالي من
خالل اخلدمات املالية املرتبطة
بالتحويالت املالية
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#معاجلة فجوة البيانات
تسمح بيانات السوق االستراتيجية
بزيادة عمق واتساع السوق ،وبناء القدرات
املستهدفة ألصحاب املصلحة الرئيسيني
إلنشاء واستخدام البيانات املالية.

#زيادة املنافسة في السوق
توسيع الوصول إلى التحويالت املالية من
خالل التعاون الوثيق مع القطاعني العام
واخلاص ،باإلضافة إلى خفض التكاليف
املباشرة وغير املباشرة بشكل كبير ،وحتفيز
املنافسة في السوق.

#دعم بيئة متكينية
األطر التنظيمية الوطنية املتماسكة
في البلدان املرسلة واملستقبلة ميكن
أن تعزز املنافسة في قنوات التحويالت
ومتكن من عمليات التحويل اآلمنة،
املالية ّ
والرخيصة ،والسريعة.

$
#متويل وتعزيز مناذج األعمال التي تربط التحويالت
املالية باخلدمات املالية
التمويل املشترك وتعزيز مناذج األعمال والتكنولوجيات
املبتكرة والقابلة للتكرار وتوسيع النطاق التي تربط
التحويالت املالية باخلدمات املالية من أجل حتقيق شمول
مالي أكبر.

#متويل االبتكارات القابلة لتوسيع النطاق والقدرات ذات الصلة
وضع آليات للتعاون بني البنوك املركزية ،والهيئات التنظيمية ،والقطاع اخلاص،
ومجتمعات الشتات في البلدان املرسلة واملستقبلة؛ وتعزيز القدرة على
تكييف وتوسيع نطاق أفضل املمارسات في إطار تشغيلي يسمح بالتعاون
بني الشركاء.
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املبادئ التوجيهية
#االبتكار
االبتكار يكمن في صميم برامي أفريكا.
وسيقوم البرنامج بتحديد وتطبيق وتعزيز
مجموعة من املنتجات ومناذج األعمال
املبتكرة (مناذج األعمال واحللول املبتكرة).

#الشراكات من أجل النجاح
سيستفيد برامي أفريكا من الشراكات مع اجلهات الفاعلة
العامة واخلاصة ،واجملتمع املدني ،لتعزيز أثره وزيادة الوعي
بأهمية االستفادة من التحويالت املالية في أفريقيا.

#األثر على املستوى القطري
سينفذ برامي أفريكا مبادرات موجهة في البلدان اخملتارة
مبشاركة كاملة من الشركاء الرئيسيني ،لالستفادة من
املوارد احمللية وإضفاء الطابع املؤسسي على اإلجنازات
األساسية الستدامة املشروعات.

مناذج
األعمال

احللول
املبتكرة

#نهج توسيع النطاق
سيركز برامي أفريكا على االستفادة من إجنازاته وأثره في
البلدان املستهدفة لتشجيع التغييرات في السياسات،
وتعبئة املوارد اإلضافية ،وتعزيز الشراكات لتحقيق النتائج
على نطاق واسع.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

لقد استثمر الصندوق في السكان الريفيني على مدى  40عاما ،وهو
ميكنهم من احلد من الفقر ،وزيادة األمن الغذائي ،وحتسني التغذية،
ّ
وتعزيز الصمود .ومنذ عام  ،1978قدم الصندوق  20.2مليار دوالر أمريكي
كمنح وقروض بفوائد متدنية ملشروعات وصلت إلى ما يقارب 476
مليون نسمة .والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من
وكاالت األمم املتحدة مقرها روما التي غدت مركز األمم املتحدة لشؤون
األغذية والزراعة..

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono, 44 - 00142 Rome, Italy

رقم الهاتف - +39 06 54592012 :رقم الفاكس+39 06 5043463 :

البريد اإللكترونيremittances@ifad.org :
www.ifad.org/remittances
www.facebook.com/ifad
instagram.com/ifadnews

www.linkedin.com/company/ifad
www.twitter.com/ffremittances
www.youtube.com/user/ifadTV

اللجنة التوجيهية ملرفق متويل التحويالت املالية

مرفق متويل التحويالت املالية
يهدف مرفق متويل التحويالت املالية متعدد املانحني في
الصندوق إلى تعظيم أثر التحويالت املالية على التنمية،
وتعزيز انخراط املغتربني في بلدانهم األصلية .ومن خالل
استقطاب التأييد ،واملشروعات املبتكرة ،والشراكات،
ساهمت املبادرات التي روّج لها مرفق متويل التحويالت املالية
في زيادة الوعي بالصلة بني التحويالت املالية والتنمية ،وأثرها
التحويلي في املناطق الريفية .ويلقى املرفق الدعم من قبل
املفوضية األوروبية ،وحكومة لكسمبرغ ،ووزارة الشؤون
اخلارجية والتعاون اإلسبانية.

وتشمل حافظة املرفق  60مشروعا في أكثر من  40بلدا عبر
العالم النامي..
للمزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة:

www.ifad.org/remittances
www.RemittancesGateway.org

