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الت يحو تألافسيلي للعهد شسو  التحيري  نإوشا  املامل عنثلسيس مسحلي 

 املالية

 الخلفية: 

َعسف
ُ
الث ح  مىخفلت قُمت ذاثو  مً شخف لصخف للحدود عابسة وؿفها مدفىعاثأنها ب اإلاالُت الخدٍى

 
 
  ومسجبطت وظبُا

 
ً. وقد وحدث  بالعماى عمىما الثاإلاهاحٍس  خظُذاإلاالُت مىر قسون، ولنجها  الخدٍى

 التي ًخم إزطالها االَخمام العالمب
 
 للمبالغ اإلاالُت القلُلت وظبُا

 
ي فقط على مدي العقدًً اإلااكُين هظسا

ل،  ظَخقِبلوالىكع الاحخماعي الهامش ي فمع مل جدٍى
ُ
أن  إلى . وحؼير الخقدًساثي الغالب لهل مً اإلاسطل واإلا

قي ٌعِؼىن خازج بلدانهم ألاؿلُت، معظمهم في أوزوبا 30َىاك خىالي  ها الؼمالُت ودوى ملُىن أفٍس ، أمٍس

سة العسبُت، مع هجسة الغالبُت في الخمظين طىت ألاخيرة. غير أهه،  مجلع الخعاون الخلُجي بؼبه الجٍص

 ًقىمىن بئزطاى 
 
م أًلا ً داخل القازة َو  عدد لبير مً اإلاهاحٍس

 
الثًىحد أًلا  إلى أوطانهم.  الخدٍى

 أن 
 
ً ٌظهمىن بىدى وحؼير الخقدًساث أًلا الثملُاز دوالز  مً 40اإلاهاحٍس ذويهم في لعابالتهم و  الخدٍى

لىمى. لدفص ًد لبير مً الفقس و قلل إلى خٍملُىن أطسة و  25في ما ًقسب مً  ما ًؤزسأوطانهم مل عام، م

قي، إلى حاهب أَمُتها  الخدىٍالثبئطهام  َىاك إقساز وبؼهل متزاًد ي الىاقع، فو في صحت الاقخـاد ألافٍس

ت   للعابالث التي جدظلمها. الحٍُى

الثوبدسخير  بؼهل طلُم، طُهىن لها أزس َام في ؤلاطساع بالخىمُت الاحخماعُت الاقخـادًت للقازة.  الخدٍى

الثظاعدة ؤلاهمابُت، ًخم إهفا  اإلاوعلى عنع  ً، مم الخدٍى ا ًجعلها مباػسة مً قبل عابالث اإلاهاحٍس

قت فاعلت  الثت الفقساء. وبعبازة أخسي، ًخم جىشَع ُالدخل العام وزفاَ لسفع مظخىي طٍس على  الخدٍى

ل بؼهل مباػس اظاعد جىفس أمىاى ٌأفساد لديهم الحق الهامل في جددًد لُفُت اطخخدامها. لما  لخدٍى

الث حمُع الخجمعاث في البلدان الىامُت خُث ًخم إهفا  اإلااى. وعلُه، حظاعد ص زوح اإلاالُت  الخدٍى في حعٍص

 نها جمثل الخدفق اإلاالي في العالم الىامي أالدًمقساطُت اإلاالُت، بما 
 
الري قد ًخعرز خـىله على الدعم هظسا

 للمىقع أو الىكع الاحخماعي. 

قي للعهد طِظهل إوؼاء اإلا الث اطخقطاباإلاالُت الث ٍدى خألافٍس مً أحل الخىمُت الاقخـادًت  الخدٍى

 والاحخماعُت. 

قُا )إعالن  2006والخىمُت في طسابلع عام الاجداد ألاوزوبي اإلاؼترك بؼأن الهجسة  -أقس إعالن أفٍس

قيبطسابلع(  الاجداد ألاوزوبي، وألد على الحاحت إلى البدء في بسامج  -فابدة الهجسة لهل مً الاجداد ألافٍس
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الثمً أحل جِظير  عت ومىخفلت بهدف  اطخقطاب   اإلاالُت الخدٍى الثبخهلفت طَس اإلاالُت مً أحل  الخدٍى

ىز وقد جم الخىمُت.  ـ  الث اإلاالُتإوؼاء ج قي للخدٍى كمً إطاز العمل الخاؾ بالهجسة،  اإلاعهد ألافٍس

قي ه خطت العمل الثاهُت خالاجداد ألاوزوبي، وقد جلمى -الخىقل والخىظُف للؼسالت بين الاجداد ألافٍس

قي مً خالى  ذجملما . 2011-2013 زقم  مقسزٍإحاشة خطت العمل مً قبل مؤجمس الاجداد ألافٍس

Assembly/AU/Dec. 354 (XVI) 

ت إلاؼسوع إوؼاء  الث اإلاالُتوقد اهطلقذ اإلاسخلت الخدليًر قي للخدٍى ، 2010ًىهُى  8في  اإلاعهد ألافٍس

هي( إلى البىو الدولي  ملُىن  2.4ًىزو )ما ٌعادى 1.676.271بقُمت  ألاوزبُتفىكُت اإلامىدت مً ب دوالز أمٍس

. وطِخم جىفُر 2009اإلاىقع في دٌظمبر مً خالى اجفا  مىدت ؿىدو  الابخمان اإلاىفر مً قبل البىو 

قي و البىو الدولي بالخعاون مع اإلاىظمت  ت مً قبل مفىكُت الاجداد ألافٍس مؼسوع اإلاسخلت الخدليًر

ل  الدولُت للهجسة والبىو قي للخىمُت . وطِخم الاهتهاء مً اإلاؼسوع في أبٍس . وفي أقل مً طخت 2012ألافٍس

ق للبدث مً قبل اإلاجلع ػهىز مخبقُت مً اإلاؼسوع،   خازطت الطٍس
 
س اإلاسخلي مخلمىا جم جقدًم الخقٍس

د مً الالخىفُري للحـىى على   خىحُه بؼأن َرا اإلاؼسوع الهام. مٍص

 د ألافسيلي للتحويالت املاليةمشسو  املسحلة التحيريية للمعه

ت ؤلاػساف على جخىلى لجىخان  الث اإلاالُتمؼسوع اإلاسخلت الخدليًر قي للخدٍى ما للمعهد ألافٍس  -لجىخين َو

قي  –الهامل للمؼسوع  جىفس ؤلازػادالتي -ًدًس لجىت الخىحُهلجىت الخىحُه واللجىت الفىُت.  الاجداد ألافٍس

قي للخىمُت. ومً هاخُت أخسي، وجدؼهل مً اإلافىكُت ألاوزبُت، اإلاىظمت الدولُت للهجسة  و البىو ألافٍس

ترأض اللجىت الفىُت ؼاوزاث خىى مىخدي مجىفس اللجىت الفىُت  اإلاىكىعاث الفىُت الخاؿت باإلاؼسوع. ٍو

قي،  قي للخىمُت، البىو البىو الدولي إلى حاهب مفىكُت الاجداد ألافٍس اإلاىظمت الدولُت للهجسة و و ألافٍس

ا إلى لجىت الخىحُه مل طخت ػهىز خىى وكعُت  َس وأعلاء اإلافىكُت ألاوزبُت. وحعد اللجىت الفىُت جقاٍز

 جىفُر اإلاؼسوع. 

ت للمؼسوع على اإلاؼاوزاث، البدث، بىاء القدزاث  -وهي مسخلت حؼاوزٍت وفىُت-وجسلص اإلاسخلت الخدليًر

قسز الاجداد موقد جم الخألُد بؼدة على أَمُت اإلاؼاوزاث التي طِخم العمل بها في إعداد والخىاؿل. و 

قي بؼأن إوؼاء  الث اإلاالُتألافٍس قي للخدٍى في وزُقت اإلاؼسوع. وطِخم إحساء َرٍ اإلاؼاوزاث  اإلاعهد ألافٍس

ا مً قبل البىو الدولي.   علُه، جم مع اإلادخالث الفىُت ومدخالث بىاء القدزاث التي طِخم جىفيَر
 
وبىاءا

قي في أدٌع أبابا لدعم وحظهُل العملُت  إوؼاء أماهت ؿغيرة في اإلاقس السبِس ي إلافىكُت الاجداد ألافٍس

ت في إطاز اإلا قي مع جىفير الدعم الفيي وؤلادازي الاطدؼاٍز ؼسوع الري طخلطلع به مفىكُت الاجداد ألافٍس

 للجىت الخىحُه. 
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 أهداف وأوشطة املشسو : 

 للمشسو  هي:  اسااسيةألاهداف ألا 

  الث اإلاالُتحظهُل العملُت اإلاؤدًت إلى إوؼاء قي للخدٍى كمً مفىكُت الاجداد  اإلاعهد ألافٍس

قي  ؛ألافٍس

  قي باإلوؼاء اإلاصمع مىظم ومعمق في مافت الىىاحي اإلاخعلقت طدثازة جفنير  احظهُل للمعهد ألافٍس

الث اإلاالُت   إوؼاء إلى طخفض ي التي العملُت حظهُل في للمؼسوع السبِظُت ألاَداف جخمثلللخدٍى

قي اإلاعهد الث ألافٍس قي؛ الاجداد مفىكُت داخل اإلاالُت للخدٍى  اإلاىظم الخفنير وحظهُل ألافٍس

قي اإلاعهد إوؼاء اقتراح حىاهب مافت في واإلاعمق الث ألافٍس  اإلاالُت؛ و للخدٍى

 قي الاجداد في ألاعلاء الدوى  قدزاث بىاء الث ومسطلي ألافٍس  وُمظَخقِبلحها وأصحاب اإلاالُت الخدٍى

ً اإلاـلحت الثالخأزير  في  بغُت آلاخٍس   .اإلاالُت الخدٍى

 

 ثتيمن أوشطة املشسو  ما يلي: 

  ت، البىىك) الحهىمُت الدعم الفيي للمؤطظاثجىفير  وغير اإلاالُت اإلاؤطظاث الىشازاث، اإلاسلٍص

 اإلاطلىبت؛ الخىظُمُت ألاطس لىكع( اإلاالُت

 ب بسامج ىظُمج الـلت )مثاى: إدازاث الخدماث  ذاث واإلاىظماث للمؤطظاث القدزاث وبىاء الخدٍز

 ؤلاخـابُت الىطىُت( 

 الث جدفقاث دزاطت قُا؛ داخل اإلاالُت الخدٍى  أفٍس

  الث مظاَمت لُفُت خىى  اإلاعلىماث وجقاطم والحىاز بالظُاطاث، خاؿت بدىرإحساء  الخدٍى

قُت؛ البلدان جىمُت في اإلاالُت  ألافٍس

  ت ألهظمت جنىىلىحُتعمل خطط  إعداد الث مدفىعاث حظٍى  الـعُد على اإلاالُت الخدٍى

 القطسي؛

 ت البىىك بين ػساماث إقامت قُت اإلاسلٍص الث القابمت والجهاث ألافٍس  والىماالث اإلاالُت بالخدٍى

 اإلاالُت؛ مً أحل جدظين العبىز اإلاىاطبت اإلاـسفُت  غير اإلاساطلت

 و البدىر؛ وهخابج البُاهاث وؼس 

 س إعداد ت الخقاٍز   .الظُاطاث ؿىاع واحخماعاث مؤجمساث وجىظُم الظىٍى

 



EX.CL/703 (XX) 

Page 5 
 

 

 

 اسيكون للمشسو  هتائج مباشسة على: 

 قي اإلاعهد إوؼاء حظهُل  اإلاالُت؛ الثٍدى خلل ألافٍس

 قي الاجداد في ألاعلاء الدوى  مً عدد جددًد  اإلاظخقبلت للبلدان باليظبت اإلاخخازة ألافٍس

الث ادة اإلاالُت؛ للخدٍى الث ؤلاهماةي ألازس ٍش  اإلاالبمت؛ الظُاطاث جطبُق خالى مً اإلاالُت للخدٍى

 الث زطىم خىى  البُاهاث وؼس جدظين الث جهالُف وجخفُم اإلامساث أَم في اإلاالُت الخدٍى  الخدٍى

 البلدان؛ مً مخخاز عدد في اإلاالُت

 

  في: اسيكون للمشسو  إاسهامات غري مباشسة

الث ـسفُت  إلاسطلي ومظخقبلياإلاىخجاث اإلادماث و جدظين الىؿىى إلى ألامىاى والخ ( أ)   اإلاالُت الخدٍى

الث جدفق وحظهُل اإلاالي الاطخخدام طىء مىع بين الخىاشن  جدقق التي الخىظُمُت ألاهظمت ( ب)  الخدٍى

 القابمت؛ القىىاث خالى مً اإلاالُت

الث للقُام الطىعُت الظلىك قىاعد )ج( جىفُر  حدًدة وؿهىك هظم إعداد ؛مىـفت  بقُم بخدٍى

)على طبُل اإلاثاى: طً قىاهين حدًدة بؼأن الخىظُم اإلاـسفي لخىفير  ؿهىك  باإلاهجس؛ خاؿت

 للمهجس، والحـىى على القسوق(.

الث وجأمين اإلاهجس؛ طىداث )د( إؿداز  جمىدها التي الظلف/ القسوق إلى للىؿىى  اإلاالُت الخدٍى

ل( العاإلاُت اإلاالُت ألاطىا   و ؛)لما َى الحاى باليظبت للبراٍش

الث على القابم الاطدثماز ؿىدو   )ٌ( إوؼاء  حملت مً إلُه، اإلاـلحت أصحاب ووؿىى  اإلاالُت الخدٍى

  .أخسي  أمىز 

 : املشسو ثىفير 

قي والؼسماء )البىو الدولي،  ًجسي جىفُر اإلاؼسوع على هدى مخىاؿل. وقد أحسث مفىكُت الاجداد ألافٍس

قي للخىمُت، اإلافىكُت ألاوزبُت واإلاىظمت الدولُت للهجسة( دزاطاث خىى اإلاؤطظاث اإلاالُت  البىو ألافٍس

الثوجدفق    الخدٍى
 
قُا، جىفير الدعم الفيي، )مخلمىا ب وبىاء القدزاث للمىظماث  إلى ومً أفٍس الخدٍز

ت، الىشازاث واإلاؤطظاث اإلاالُت وغير اإلاالُت( إلى عدد مً الدوى ألاعلاء مً أحل  -اإلاعىُت البىىك اإلاسلٍص
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الثؤلاطاز الخىظُمي وطى  جدظين  . وقد اطخفادث بالفعل زماوي دوى مباػسة مً اإلاؼسوع اإلاالُت الخدٍى

الثفي مجاى  البىاء قدزاته ، ػهد اإلاؼسوع جىفُر طلظلت مً ألاوؼطت لخـىؾ. وعلى وحه االخدٍى

 جخلمً: 

الثإوؼاء قاعدة بُاهاث أطعاز  ( أ) قُت مً أحل جىفير الؼفافُت في الظى . وقد جم البدء  الخدٍى ألافٍس

الثبالفعل في حمع قاعدة البُاهاث بؼأن جهالُف  عبر هطا   "إزاسال املال أفسيليا"ـ ل الخدٍى

 . 2011ًىهُى  30في   http://sendmoneyafrica.worldbank.orgمؤقذ 

ازة جنزاهُا ومالوي خىى وكعُت جىفُر اإلابادا العامت لخدماث   ( ب) الثقُام بعثاث جقُُم بٍص  الخدٍى

ُهل الظى .  -الدولُتاإلاالُت   أطس العمل القاهىهُت والخىظُمُت َو

دًت في بِىين، مالي، مىزٍخاهُا، بىزلُىا فاطى، الىُجس  ( ج) ب إلاقدمي الخدماث البًر إعداد بسهامج جدٍز

 . اإلاالُت الخدىٍالثفي خدماث  كمان الخقازب والظىغاى مً أحل 

الث اإلاالُت)د( جقدًم مؼسوع  قي للخدٍى في احخماع الخبراء الفىُين وجىعُت اإلاهجس   اإلاعهد ألافٍس

 ً قُا، في للمهاحٍس خىزٍا، حىىب أفٍس قُين، بٍس  ؛2011فبراًس  22-21ألافٍس

( خىى لُفُت إزطاى واطخخدام 2011ًىلُى  15-2011مازض  31)ٌ( مؼاوزاث عبر ؤلاهترهذ )مً 

الث  ؛، الخددًاث، الخهالُف والبدابلاإلاالُت الخدٍى

الري هاقؽ وجبادى الخبراث بؼأن  2011ًىلُى  8-7)و( مىخدي الدؼاوز وجبادى الخبراث في أدٌع أبابا 

الثألاطس الظُاطُت والخىظُمُت في قطاع  فِلُت إلى خطت عمل ملمىطت  الخدٍى
ُ
، وقدم جىؿُاجه اإلا

ق  الث اإلاالُتإلوؼاء وخازطت طٍس قي للخدٍى  . اإلاعهد ألافٍس

 ألاوشطة املتبلية: 

ل  2011حىاهب زبِظُت للترليز علحها في فترة ما بين ًىلُى  تُهىن َىاك زالزط عىد الاهتهاء  2012و أبٍس

قي في ًىلُى إلا مىخدي الدؼاوز مً اإلاؼسوع: )أ( الخىؿُاث الىازدة مً   8-7فىكُت الاجداد ألافٍس

 ؛االلتزاماث اإلاالُتبجم الخعهد والتي مً أحلها  2011-2010التي أطلقذ في الىماذج جنساز )ب(  ؛2011

 في وؿف اإلاؼسوع والتي لم ًخم البدء في أي عمل بؼأنها. جم و )ج( ألاوؼطت التي 
 
 جلمُجها خالُا

http://sendmoneyafrica.worldbank.org/
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قي. وجخماهى حمُع ألاوؼطت اإلاخطط لها  الخىؿُاث مً قبل مىخدي الدؼاوز إلافىكُت الاجداد ألافٍس

الث اإلاالُتمع حظهُل إوؼاء  قي للخدٍى قي. و مً قبل م اإلاعهد ألافٍس مً اإلاقسز فىكُت الاجداد ألافٍس

 األوؼطت الخالُت: القُام ب

س نهاةي بؼأن دوز، اإلاإعداد  (1) الث اإلاالُت عهد جقٍس قي للخدٍى ُهله اإلاؤطس ي وأوؼطخه  ألافٍس َو

 . اإلاؤطظُت

 طِخم جسحمخه وجىشَعه على  (2)
 
 نهابُا

 
سا ت جقٍس مىاقؼاث عبر ؤلاهترهذ. وطخعد الؼسلت الاطدؼاٍز

ل الدوى  قي في أبٍس قي قبل الاحخماع الىشازي لالجداد ألافٍس  .2012ألاعلاء في الاجداد ألافٍس

الث اإلاالُتدعم أماهت  (3) قي للخدٍى ت في مل  في إعداد لجىت الخىحُه اإلاعهد ألافٍس والاحخماعاث الىشاٍز

ل   و  ؛2012مً مازض وأبٍس

 الخىؿُاث ألاخسي الجازي جىفُرَا كمً ؤلاطاز الصميي القـير  اإلاخاح.  (4)

 

 األوشطة التالية: ومن امللسز الاضطال  ب : 0200 -0202الىماذج التي أطللت في  ثكساز 

دي العالمي: جدظين الجىدة الخاؿت بىزػاث العمل   (1) دي لالجداد البًر وزػاث عمل اإلاؼغل البًر

وقد جم الخخطُط الدفع بها في حمُع أهداء القازة. ماز، همىذج الظىغاى مع ازد دعلى  بىاء  

 في الىقذ الحالي إلًـاى وزغ العمل إلى الخمع دوى ؤلاكافُت
 
ا ، غاها،  وهي مبدبُا لُبيًر

ا، جنزاهُا وأوغىدا.  هُجيًر

دي العالمي و مقدم (2) دًت،  يبالخيظُق بين الاجداد البًر جقُُم عملُاث  طِخم إحساءالخدماث البًر

دًت ولُفُت إدازة مخاطس جقدًم خدماث لل مخاطس لخىفير ؤلازػاد إلاقدمي الخدماث البًر

الث بي في خمع دوى إكافُت، وهي  الجابىن، غاها، اإلاالُت  الخدٍى ا لُيُا على هدى ججٍس ، لُبيًر

ا.   وهُجيًر

الث اإلاالُت جىفُر  (3) قُا، وباإلكافت إلى همىذجي جنزاهُا ومالوي، اإلابادا العامت لخدماث الخدٍى في أفٍس

ا، مىشمبُق  بي في خمع دوى وهي بِىين، إزُىبُا، لُبيًر طِخم جىطُع البرهامج على هدى ججٍس

 وطيرالُىن. 

الثدزاطاث فهسض  (4) أًلا جسحمتها و : حعد وزُقت خُت وطِخم جددًثها في العام القادم. اإلاالُت الخدٍى

قي ) الفسوظُت، العسبُت والبرحغالُت(.إلى الثالر لغاث السطمُ  ت ألاخسي إلافىكُت الاجداد ألافٍس

الثجم إطال  قاعدة بُاهاث أطعاز  (5) قُا". وطِخم  -، جدذ مظمى " إزطاى اإلااىاإلاالُت الخدٍى أفٍس

 ختى اهتهاء اإلاؼسوع في ًىهُى 
 
ا  . 2012جددًث البُاهاث ػهٍس
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األوشطة من املزمع الليام بحيالها. و  إجسا  اثخاذ أ أوشطة مدزجة في وصف املشسو  ولكن لم يتم 

 التالية:

 جقدًم الدعم الفيي للمؤطظاث الحهىمُت مً أحل وكع ألاطس الخىظُمُت الالشمت. (1)

الثإحساء بدىر الظُاطاث، الحىاز وجبادى اإلاعلىماث خىى لُفُت إطهام  (2) في جىمُت  اإلاالُت الخدٍى

قُت.   البلدان ألافٍس

قُت ومقدمي خدماث  (3) ت ألافٍس الثإقامت ػساماث بين الىىك اإلاسلٍص ولرلو الىماالث اإلاالُت  الخدٍى

ل الفسؾ مً أحل جدظين ـسفُت اإلاساطلت غير اإلا  . ىؿىى إلى الخمٍى

 وؼس البُاهاث وهخابج البدىر  (4)

 

 املسفلات: 

س اإلافـل بؼأن جىفُر اإلاؼسوع )ًىهُى  ( أ)  . 1( في اإلادلق 2011ًىهُى  -2010مسفق الخقٍس

- 
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 الموجز التنفيذي
نشطة جيدًا واتجاىات إيجابية عمى مستوى األىداؼ واأل مشروع المعيد األفريقي لمتحويالت أداءً  حقؽ. 1

إحراز الذي يمكف مف س ااألس في إرساءثبت نجاحًا كبيرًا ػأمى مدى االثنى عشر شيرًا األخيرةػ عف ؛والنتائج
إلى أف أنشطة المشروع الفعمية بدأت متأخرة نظرًا لكوف األولوية  تقدـ كبير في المستقبؿ. بيد، تجدر اإلشارة

تحاد األفريقي والبنؾ الدولي والمفوضية األوروبية قد أعطيت لبناء شراكات عمؿ قوية فيما بيف مفوضية اال
 والبنؾ األفريقي لمتنمية والمنظمة الدولية لميجرة.

ولقد أحرز المشروع تقدمًا جوىريًا عمى مستوى كؿ مف ىدفي تنمية المشروع؛ ففي حالة اليدؼ األوؿ، . 2
تحاد األفريقي وأعد تقرير تمييدي مثاًل، تـ تسييؿ إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت في مقر مفوضية اال

قدتو مفوضية االتحاد عي ذال تشاوريحوؿ الييكؿ التنظيمي لممعيد تـ عرضو لممنقشة عمى المنتدى ال
 –عمى وزراء االتحاد األفريقي في مارس ، توطئة لعرضو 2011األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، في يوليو 

الثاني لممشروع، تـ عمى سبيؿ المثاؿ بناء قدرات الدوؿ األعضاء  وبالنسبة لميدؼ ، لالعتماد.2012أبريؿ 
صحاب المصمحة اآلخريف لتعظيـ التحويالت لصالح أفي االتحاد األفريقي ومرسمي التحويالت والمتمقيف ليا و 

يدؼ المؤشر بعد عاـ واحد مف التنفيذ )الفقرة ال% مف 65وفي التقدير أنو قد تـ تحقيؽ حوالي  التنمية.
26) . 
كاف التركيز أساسًا عمى تقديـ المساعدة الفنية لمدوؿ األعضاء في االتحاد فيما يتعمؽ بأنشطة المشروع،  .3

األفريقي مف خالؿ إنشاء نماذج رائدة يمكف بعد ذلؾ تكرارىا عمى المستوى القاري. وننوه في ىذا الصدد بأنو 
يفاد بعثتي تقييـ إسعار التحويالت، نات أفريقية ألاة بيإنشاء قاعد :مف األعماؿ الرائدة التي تـ تنفيذىا بالفعؿ

وموريتانيا وبوركينا  ؽ التحويالت إلى كؿ مف تنزانيا ومالوي وتدريب العامميف في البريد في بنيف ومالياسو أل
 لمدراسات واألنشطة في مجاؿ التحويالت وتقريراً  كما أعد المشروع "كتالوج" فاسو والنيجر والسنغاؿ والجابوف.

حوؿ أفضؿ الممارسات لمعاىد التحويالت القائمة عبر أنحاء العالـ. وىناؾ بعض أنشطة المشروع لـ يشرع 
   بعد في تنفيذىا.  
 الخمفية والسياق

عمى مدى السنوات األخيرة، تـ التركيز بشدة مف جانب البمداف والمانحييف الثنائييف والمتعددي  .1
، مف حيث التحويالت مف أجؿ التنمية في أفريقيا عمى تنميةاألطراؼ والمتظمات الدولية واإلقميمية 

. ويعد المعيد األفريقي لمتحويالت الذي أنشأتو مفوضية االتحاد األفريقي وتعظيميا الحجـ/الكمية،
  األوؿ مف نوعو عمى مستوى العالـ.
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ناؾ سوى ريكا الالتينية وآسيا، لـ يكف ىموعمى الرغـ مف قصص النجاح والدروس المستفادة في أ .2
التحويالت مف أجؿ  تأثيرعدد ضئؿ مف المبادرات الصغيرة في أفريقيا التي استيدفت تعزيز 

طار ا  االتحاد األوروبي حوؿ اليجرة والتنمية و  –التنمية. وقد اشار اإلعالف المشترؾ ألفريقيا 
قتصادية عمى التنمية اال إيجابياً  تأثيرسياسات اليجرة ألفريقيا إلى أىمية التحويالت في ال

االتحاد األوروبي،  –وشراكة أفريقيا  2007واالجتماعية. وقد دعت خطة عمؿ قمة لشبونة لعاـ 
أكثر سالمة وسرعة  وبحيث تكوف تحويالتالتحديدًا، إلى تحقيؽ "المزيد مف الخطوات نحو تسييؿ 

انات وبحوث إتاحة ما يمـز مف بي، وضماف تمؾ التي تتجو نحو االستثماروأقؿ تكمفة، بما في ذلؾ 
". واستنادًا إلى ىذه األمواؿؿ االبتكارية لتحويؿ تمكينيا مف تعزيز الحمو كومات لحلم وميارات

اإلعالنات الدولية واألولويات األفريقية، فإف مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاوف مع المفوضية  
 متحويالت داخؿ مقرىا.األوروبية والبنؾ الدولي، اتخذت قرارًا بشأف إنشاء المعيد األفريقي ل

   إطالق المشروع
االتحاد األوروبي حوؿ اليجرة والتنقؿ والعمالة، التزمت المفوضية  –كجزء مف شراكة أفريقيا   .3

ىو ما أتاحتو مميوف يورو لمشروع المعيد األفريقي لمتحويالت و  2بأف توفر ما يزيد عمى  األوروبية
، خاطبت المفوضية األوروبية رئيس 2008مف خالؿ "نداء مف أجؿ مقترحات". وفي يناير 

البنؾ الدولي إلى التقدـ باقتراح بشأف إنشاء  ة، داعيمفوضية االتحاد األفريقي ورئيس البنؾ الدولي
، تقدـ إقميـ أفريقيا، بمساىمات ومدخالت مف 2008المعيد األفريقي لمتحويالت. وأخيرًا، في يوليو 

لدولية لميجرة، بمقترح نيائي إلى المفوضية األوروبية مجموعة التنمية االقتصادية والمنظمة ا
مبنؾ الدولي ل منحة المفوضية األوروبية قدمت، ووفؽ عمى المقترح و 2008لمتمويؿ. وفي أكتوبر 

 يورو لصالح المشروع.  1676271مبمغ ب
ة . ونظرًا لمتأخير آلسباب إداري2009تـ توقيع اتفاؽ إداري أعده صندوؽ االئتماف في ديسمبر  .4

ـ إنشاء . وكجزء مف عممية إطالؽ المشروع، ت2010ـ يدشف المشروع إال في يونيو لوأخرى، 
 :خالؿ الشير التالي لإلطالؽ الفعمي لممشروع اعقدت كؿ منيما أوؿ اجتماع ليلجنتيف 
تضـ ممثميف عف البنؾ الدولي  لجنة توجيو برئاسة مفوضية االتحاد األفريقيتـ إنشاء  ( أ)

ية والبنؾ األفريقي لمتنمية والمنظمة الدولية لميجرة. عقدت المجنة والمفوضية األوروب
تمثؿ دورىا في توفير توجيو استراتيجي شامؿ ، و 2010أوؿ اجتماع ليا في يونيو 

  لممشروع وتسييؿ إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت.
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لدولي تـ إنشاء لجنة فنية برئاسة مفوضية االتحاد األفريقي تضـ ممثميف عف البنؾ ا ( ب)
والمفوضية األوروبية والبنؾ األفريقي لمتنمية والمنظمة الدولية لميجرة. عقدت المجنة 

، وتمثؿ دورىا في توفير منبر لمتشاور حوؿ 2010أوؿ اجتماع ليا في أكتوبر 
 المسائؿ الفنية ذات الصمة بالمشروع. 

الكائف في مقر  لمتحويالت يقيكما تعيف إنشاء أمانة مؤقتة لتنفيذ المشروع التمييدي لممعيد األفر   .5
 مفوضية االتحاد األفريقي. إال أف األمانة المؤقتة لـ تنشأ بعد بالكامؿ.

، إال أنو تـ تعديؿ ىذا المسمى، بناء ة"األفريقي التحويالت اف االسـ األصمي لممعيد المقترح "معيدك  .6
"المعيد  وأصبحؾ الدولي، عمى طمب مفوضية االتحاد األفريقي وموافقة المفوضية األوروبية والبن

 األفريقي لمتحويالت".
 عالقات العمل مع الشركاء

شدد المشروع وركز بوجو خاص عمى تقاسـ المعارؼ وبناء الشراكات فيما بيف الشركاء اإلنمائييف:  .7
مفوضية االتحاد األفريقي، البنؾ الدولي، المفوضية األوروبية، البنؾ األفريقي لمتنمية والمنظمة 

الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ومرسمي مثؿ  لميجرة، وكذلؾ مع المستفيديف الرئيسييفالدولية 
   ومتمقي التحويالت. ومبيف أدناه وضع إطار الشراكات لممشروع.

: تعد الشراكة بيف مفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي االتحاد األفريقي والبنك الدولي مفوضية .8
ة تحقيؽ اليدؼ اإلنمائي األوؿ لممشروع. وخالؿ األشير األولي التي عنصرأ رئيسيًا في عممي

يح األدوار ضأعقبت توقيع االتفاؽ اإلداري، عممت مفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي معًا لتو 
والمسؤوليات ولتأكيد ممكية مفوضية االتحاد األفريقي لممشروع بالكامؿ. واليـو تبدو العالقة والتعاوف 

لمؤسستيف عمى درجة عالية مف االمتياز والفعالية في مجاؿ تنفيذ األنشطة المتصمة باليدؼ بيف ا
 األوؿ لممشروع.

لقد أرست مفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي شراكة حوؿ األفريقييف في الميجر منذ فترة زمنية  .9
مف المشروع ال ينظر إليو بعيدة سبقت إطالؽ مشروع المعيد األفريقي لمتحويالت. والواقع أف ىذا 

نما كجزء مف إطار تعاوف أكثر شمواًل بيف البنؾ الدولي  جانب الشريكيف عمى أنو مشروع منعزؿ وا 
، التـز 2008األفريقييف في الميجر والتحويالت. وفي عاـ  بشأفومفوضية االتحاد األفريقي 

العديد مف المجاالت مف خالؿ توقيع االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي بتعميؽ التعاوف فيما بينيما في 
الخاص  دلؾلمتعاوف  تمجاالتـ تحديدىا مذكرة تفاىـ. وأحد المجاالت الخمسة ذات األولوية التي 

يجر والتحويالت بمثابة . ومنذ أف صار األفريقيوف في المبالعالقات مع األفريقييف في الميجر
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ـ األفريقي لمبنؾ في الميجر مف قبؿ اإلقميبرنامج األفريقييف  وجييف لعممة واحدة، أختيرت وحدة
لتنسيؽ  ،لبنؾ لصالح المشروعمف قبؿ اإدارة الصندوؽ االئتماني المنفذ  قيادةالدولي لتولي 

لتعاوف في ىذا المسعى مع كؿ مف امدخالت ومساىمات البنؾ الدولي في تنفيذ المشروع و 
 فريقي لمتنمية والمنظمة الدولية لميجرة.   المفوضية األوروبية ومفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ األ

ثالث زيارات إلى مفوضية االتحاد األفريقي بوخالؿ االثنى عشر شيرًا األخيرة، قاـ البنؾ الدولي  .10
، زار رئيس فريؽ العمؿ التابع لمبنؾ 2011وجيًا لوجو. وفي يناير في أديس أبابا إلجراء مباحثات 

نشطة محددة تـ االتفاؽ عمييا خالؿ اجتماع المجنة الفنية في الدولي أديس أبابا لمناقشة تنفيذ أ
. وقد شممت ىذه المناقشات، مف بيف جممة أمور أخرى، إجراء مناقشات عبر 2011نوفمبر 

اإلنترنت بيف مفوضية االتحاد األفريقي وأصحاب المصمحة حوؿ إنشاء المعيد األفريقي 
نشاء منتدى رفيع المستوى لمتحويالت، الجدوؿ الزمني لممشاروات/ورش العم ؿ الفنية ومضمونيا وا 

. وقد تـ إرجاء عقد 2011حوؿ "االرتقاء بمستوى التحويالت" يتـ عقده في موؤيشيوس في مارس 
. ومف المقرر أف يتناوؿ بالبحث والمناقشة ثالثة مجاالت رئيسية 2011ىذا المنتدى إلى أكتوبر 

واستخداـ  جمب العقوؿمار لألفريقييف في الميجر، ذات صمة بالمشروع: اقتراح إنشاء صندوؽ استث
  خطط اليجرة. إعداد تقارير دورية حوؿاألفريقييف في الميجر لمتكنولوجيات االفتراضية وأىمية 

كما عمؿ فريؽ العمؿ عمى دعـ وتيسير منتدى مفوضية االتحاد األفريقي لمتشاور وتقاسـ المعارؼ   .11
. وكانت مفوضية االتحاد األفريقي قد خططت في 2011ليو يو  8و 7المعنقد في أديس أبابا يومي 

البداية لعقد عدد مف االجتماعات التشاورية عمى المستوى اإلقميمي الفرعي، ولكف خالؿ اجتماع 
كتفاء بعقد بيف مفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي تـ التوصؿ إلى اتفاؽ مفاده اال 2011يناير 

 النوع عمى المستوى القاري. مف ىذااجتماع تشاوري واحد 

يذ المشروع التمييدي مفوضية االتحاد األفريقي لتسييؿ تنفكما يعد إنشاء األمانة المؤقتة داخؿ مقر  .12
أخرى ميمة فيما بيف الشركاء. ويؤدي فريؽ العمؿ حمقة وصؿ ريقي لمتحويالت بمثابة لممعيد األف

يؽ مع األمانة لتيسير العممية المؤدية إلى تو في إطار مف التعاوف الوثمالتابع لمبنؾ لمدولي مي
شؤوف الد مدير ك، أ2011(. في يناير 1إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت )اليدؼ اإلنمائي 

في مفوضية االتحاد األفريقي أف المفوضية قامت بشغؿ ثالث وظائؼ شاغرة، وىي  االجتماعية
ري. وقد تـ بالفعؿ تعييف المساعد اإلداري تحديدًا: رئيس األمانة، خبير فني اقتصادي ومساعد إدا

  بينما لـ يستكمؿ بعد اختيار المرشحيف لشغؿ المنصبيف األخرييف.
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عالقات بيف المفوضية األوروبية في تعميؽ الىذا المشروعات أسيـ قد ل المفوضية األوروبية: .13
 مدى السنوات الدولي حوؿ موضوعات األفريقييف في الميجر واليجرة والتحويالت. وعمى والبنؾ

االتفاؽ اإلداري وتوصموا إلى  خيرة، اتفؽ ممثمو المفوضية األوروبية والبنؾ الدولي عمى  تعديؿاأل
تـ رسميًا تغيير اسـ المشروع مف مشروع معيد التحويالت األفريقية إلى  كما"اتفاؽ جنتمماف". 

والمفوضية  البنؾ الدوليرسائؿ متبادلة بيف  ، وذلؾ مف خالؿمشروع المعيد األفريقي لمتحويالت
 . 2011فبراير  11و 2010ديسمبر  22األوروبية بتاريخ 

بيف المفوضية األوروبية والبنؾ الدولي حوؿ النتائج المباشرة تـ التوصؿ إلى "اتفاؽ جنتمماف"  .14
 3والمساىمات غير المباشرة التي يمكف نسبيا لممشروع، وذلؾ مف خالؿ رسائؿ متبادلة مؤرخة في 

. ووفقًا ليذا االتفاؽ ىناؾ ثالث نتائج مباشرة وخمس نتائج غير 2011مارس  31و 2011مارس 
 مباشرة مف الممكف أف تعزى إلى المشروع. وتتمثؿ النتائج المباشرة في:

 إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت. تولي البنؾ الدولي ميمة تسييؿ العممية. (1)
مقية حاد األفريقي في البمداف المتيتولى عدد منتقاه مف الحكومات األعضاء في االت (2)

التنموي لمتحويالت مف خالؿ تطبيؽ السياسات  تأثيرلمتحويالت زيادة وتعزيز ال
 المالئمة.

تحسيف نشر البيانات حوؿ رسـو التحويالت التي يتـ تحصيميا عند الممرات الرئيسية  (3)
تحاد وخفض تكاليؼ عمميات التحويالت في عدد منتقى مف الدوؿ األعضاء في اال

 األفريقي.
 تتمثؿ اإلسيامات غير المباشرة في:

تحسف الوصوؿ المالي والمنتجات/الخدمات البنكية بالنسبة لمرسمي التحويالت  (1)
 ومتمقييا.

تخقؽ التوازف بيف منع التجاوزات المالية وتسييؿ تدفقات  رقابيةإنشاء نظـ  (2)
 التحويالت مف خالؿ قنوات رسمية.

 قيمة منصفة لعمميات التحويؿ. تنفيذ مدونة سموؾ طوعية توفر (3)
 لألفريقييف في الميجر وتأميف التحويالت لموصوؿ إلى االئتماف/ سنداتإصدار ت (4)

 القروض مف األسواؽ المالية العالمية.
ة، مف بيف حإنشاء صندوؽ استثمار قائـ عمى التحويالت يتاح ألصحاب المصم (5)

 مة عناصر اخرى، الوصوؿ إليو.مج
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كانت العالقات مع المفوضية األوروبية ممتازة وارتكزت عمى التزاـ بناء وعمى الجانب التشغيمي،  .15
بيف رئيس فريؽ العمؿ ومدير مكتب المفوضية األوروبية في بروكسؿ وممثؿ المفوضية األوروبية 
لدى مفوضية االتحاد األفريقي. ويتـ عمى نحو منتظـ تبادؿ األفكار والمشاورات والتحديث بيف 

" conference calls"مكالمات الكونفيرانسلمفوضية األوروبية مف خالؿ رئيس فريؽ العمؿ وا

 كتروني.والبريد اإلل
إلى ميجرة مساىمات في المقترح األولي قدمت المنظمة الدولية لمة الدولية لميجرة: ظالمن .16

اف ىناؾ بعض أوجو في المشروع. وكالمفوضية األوروبية، وصارت منذ ذلؾ الحيف شريكًا قويًا 
أيضًا بشأف تحديد اي التكاليؼ يمكف بشأف أدوار ومسؤوليات كؿ شريؾ في تنفيذ المشروع و الخمط 
، تـ تبادؿ رسائؿ بيف البنؾ الدولي والمنظمة الدولية 2011في إطار المشروع. في مارس  تمويميا

لميجرة بشأف مقترح مقدـ مف المنظمة يتعمؽ بتنفيذ بعض أنشطة المشروع، مثؿ إجراء مناقشات 
تـ توضيح مسؤوليات المنظمة وقد اإلنترنت وعقد ورش عمؿ في أوروبا حوؿ التحويالت.  عبر

اري دالدولية لميجرة بخصوص المشروع كما تمت اإلشارة إلى التكاليؼ المتوقعة وفقًا لالتفاؽ اإل
 قع بيف البنؾ والمفوضية األوروبية. وتولد عف ىذه المسألة بعض التوترات بيف شركاء المشروعو الم

مع ممثؿ  وعقدت مباحثات وجيًا لوجو الخالفية بعد سمسمة مف االجتماعات. ولكف تـ تسوية النقاط
والمستشار الرئيسي لممنظمة الدولية لميجرة في جنيؼ وأخيرًا  في أديس أبابا يجرةالمنظمة الدولية لم

اعات، أكد في واشنطف مع الخبير المتخصص في ىجرة العمالة والتنمية. وفي جميع ىذه االجتم
الدولي مجددًا رغبتو في تمويؿ التكاليؼ المتوقعة لتعزيز انخراط المنظمة الدولية لميجرة في  ؾالبن

بعقود  ذا احتاجت المنظمة الدولية لميجرة االستعانة بخبراء استشارييفر إلى أنو إالمشروع. كما أشي
سوؼ يوفر بالتأكيد التمويؿ  الدولي ددة تتصؿ بالمشروع، فإف البنؾقصيرة األجؿ بشأف أنشطة مح
 لبنؾ الدولي.مف قبؿ اار الصندوؽ االئتماني المنفذ الالـز في ىذا الصدد في إط

نفيذ كانت العالقات طيبة مع البنؾ األفريقي لمتنمية خالؿ السنة األولى لتالبنك األفريقي لمتنمية:  .17
نية منذ أف أطمؽ البنؾ تعاوف بخصوص أنشطة محددة لممساعدة الفالمشروع. ولقد تأتى تحقيؽ 

المشاريع التي ركزت عمى مف األفريقي لمتنمية مرفؽ التمويؿ لميجرة والتنمية والذي شمؿ العديد 
التحويالت. وبطبيعة الحاؿ، كاف مف شأف األحداث التي شيدتيا تونس في بداية العاـ الحالي أف 

ثات التابع لمبنؾ الدولي قد قمصت مقدار التعاوف العممي؛ فعمى سبيؿ المثاؿ، كاف فريؽ البع
ولكف تـ إلغاؤىا بسبب ىذه األحداث. ولقد  2011خططت لمقياـ بزيارة لتونس في اوؿ يناير 

استيدفت ىذه الزيارة متابعة األعماؿ التي اتفؽ عمى تنفيذىا خالؿ اجتماعات المجنة الفنية ولجنة 
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كاف مف المفروض أف تركز  ،يداً دتحبؿ عمى نحو أكثر . 2010التوجيو في نوفمبر وديسمبر 
المحادثات عمى اقتراح عقد حمقة دراسية عمى مدى يوميف حوؿ تقاسـ المعمومات وأفضؿ 
الممارسات العالمية لصالح مسؤولي الحكومات األفريقية وأصحاب المصمحة اآلخريف المعنييف 

دارة التحويالت.اببمت    عة وا 
 االستفادة من خبرات وحدات البنك الدولي

البنؾ الدولي بخبرات فائقة في مجاؿ التحويالت موزعة عمى العديد مف الوحدات في مختمؼ يتمتع  .18
؛ فعمى سبيؿ المثاؿ، تتبع البحوث حوؿ التحويالت يابات الرئاسةاإلدارات وأيضًا عمى مستوى ن

ارؼ عموحدة اليجرة والتحويالت التابعة لنيابة الرئاسة لشؤوف التنمية االقتصادية. وفيما يتعمؽ بال
الخاصة بجمع بيانات التحويالت فإنيا تتبع مجموعة تطوير البيانات تحت رئاسة نيابة الرئاسة 

أما الخبرة العالمية فيما يتعمؽ بالمساعدات الفنية في مجاؿ البنية  لشؤوف التنمية االقتصادية.
ت اختصاص التحتية لمسوؽ ونظـ الدفع واإلطار التنظيمي والقانوني والمنافسة فإنيا تندرج تح

مجموعة تطوير نظـ الدفع التابعة لنيابة الرئاسة المختصة بالتمويؿ وتنمية القطاع الخاص. وىذه 
الخبرة العالمية منعكسة عمى المستوى اإلقميمي مف خالؿ إدارة التمويؿ وتنمية القطاع الخاص في 

ت العالمية والعديد إقميـ أفريقيا. وتتعاوف ىذه الوحدات داخؿ إطار مجموعة العمؿ حوؿ التحويال
مف المبادرات األخرى ذات الصمة بالتحويالت. ولقد استغرؽ فريؽ العمؿ العاـ الماضي بأكممو في 

دارة التمويؿ وتنمية القطاع  العمؿ أواًل مع وحدة اليجرة والتحويالت ومجموعة تطوير نظـ الدفع وا 
ذه الوحدات لصالح المشروع. ولـ الخاص إلقميـ أفريقيا إلى جانب تنسيؽ المدخالت المقدمة مف ى

تحقيؽ ذلؾ تنشط الجيود حاليًا نحو يتـ بعد إرساء اتصاالت مع مجموعة تطوير البيانات ولكف 
  مف أجؿ تعاوف مستقبمي حوؿ جمع البيانات.

وحدة اليجرة والتحويالت التقارير الرائدة حوؿ "االرتقاء بمستوى التحويالت مف أجؿ أفريقيا"،  عّدتأ .19
قيوف في الميجر" و"أسواؽ التحويالت في أفريقيا". والوقع أنو حتى إذا كانت ىذه التقارير لـ "األفري

دعـ وحدة اليجرة ذات صمة بالمشروع. كما ت بالفعؿتموؿ بواسطة الصندوؽ االئتماني إال أنيا 
في شاركت  كماعممية إعداد "كتالوج" لمتقارير حوؿ الدراسات المعدة عف التحويالت والتحويالت 

 .  2011يونيو  1الجمسة النقاشية عبر اإلنترنت حوؿ التحويالت والتي استضافيا البنؾ الدولي في 
تعاونت إدارة التمويؿ وتنمية القطاع الخاص إلقميـ أفريقيا في إعداد الكتالوج الخاص بالدراسات  .20

دماج عمؿ ىذ ه اإلدارة حوؿ حوؿ التحويالت في أفريقيا. كما استكشؼ فريؽ العمؿ طرؽ التعاوف وا 
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، خاصة وأنيا تتصؿ . وال تزاؿ ىذه المناقشات مستمرةمستقبؿ التحويالت األفريقية في المشروع
 التحويالت في الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي.في مجاؿ عمؿ الب
تطوير نظـ الدفع التي تقدـ خبرتيا الفنية في ثالث مف  مجموعة مع راسخةإنشاء شراكة تعاوف  تـ .21

خدمات لالدولية ، تنفيذ المبادئ العامة ألسعار التحويالت األفريقية بياناتالالمشروع: قاعدة  أنشطة
في أفريقيا وكذاؾ تدريب العامميف في البريد، مف خالؿ االتحاد العالمي لمبريد، لزيادة  التحويالت

 خدمات التحويالت المتاحة في المجتمعات منخفضة الدخؿ في أفريقيا.
 حرز عمى مستوى األىدافب. التقدم الم

يتمثؿ : تسييؿ إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت داخؿ مفوضية االتحاد األفريقي. 1اليدؼ  .22
المؤشر الرئيسي في كوف الييكؿ التنظيمي قد اعتمد مف قبؿ االتحاد األفريقي. والمفترض ضمنًا 

إنشاء المعيد األفريقي الرغبة السياسية في  اأف االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء فيو لديي
لمتحويالت. وال جداؿ في أف إنشاء مؤسسة جديدة ال يعد ميمة سيمة ويتطمب تأكيد أصحاب 
المصمحة الرئيسييف ممكيتيـ لممشروع. ومف ثـ، يكوف النيج المتفؽ عميو لتحقيؽ ىذا اليدؼ 

قبؿ إنشاء  روع ة بالمشمكاآلتي: )أ( تكوف مفوضية االتحاد األفريقي مختصة بالمشاورات المتص
رسمي التحويالت ممع نطاؽ عريض مف أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ الدوؿ األعضاء و المعيد 
و)ب( يساعد البنؾ  ؿ، البنوؾ، القطاع الخاص....ألخ يا، العامموف في مجاؿ تحويؿ األموايومتمق

 الدولي مفوضية االتحاد األفريقي في تسييؿ تنفيذ األنشطة المتفؽ عمييا.
 ًا ليذا اليدؼ، تـ تنفيذ ثالثة أنشطة محددة عمى النحو التالي:تحقيق .23
. أجرت مفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي مشاورات مشاورات عبر اإلنترنت :1اليدؼ         

ومناقشات عبر الشبكة المعموماتية )مف خالؿ عقد أبـر مع إحدى الشركات اإلعالمية المحمية( مع 
حويالت ومتمقوىا( باستخداـ وسائؿ اإلعالـ االجتماعية. مرسمو التيف والجميور )الممارسيف اإلنمائي

  وقد استيدفت ىذه المناقشات جمع وجيات النظر حوؿ إنشاء المعيد وىيكمو ووظائفو.

إلعداد  عيف البنؾ الدولي خبيرًا في التحويالت والتنمية: دراسات حوؿ أفضؿ الممارسات: 2اليدؼ         
 أفضؿ الممارسات والتقدـ بمقترحات حوؿ الدور الممكف لممعيد األفريقي لمتحويالت تقرير حوؿ

طار و  وما يستطيع أف يمارسة مف أنشطة بمجرد االنتياء مف إنشائو. وقد أعدت الدراسة  المؤسسي ها 
أفادت ىذه الدراسة كأساس التحاد األفريقي والبنؾ الدولي. شراؼ كؿ مف مفوضية اإتحت 

، وسيتـ تحديثيا استنادًا إلى 2011يوليو  8و 7ؿ منتدى أديس ابابا المنعقد يومي لممناقشات خال
  التي تـ الحصوؿ عمييا خالؿ المنتدى.  سترجاعيةالتعذية اال
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عقدت مفوضية االتحاد األفريقي منتدى التشاور وتقاسـ التجارب حوؿ : منتدى أديس أبابا: 3اليدؼ         
 ، )منتدى أديس أبابا( وقد2011يوليو  8و 7مف أجؿ التنمية يومي االرتقاء بمستوى التحويالت 

صحاب المصمحة أدولة عضو في االتحاد األفريقي إلى جانب عدد مف  27ه ممثموف عف حضر 
مقترح المؤسسي الطار اإلوؿ النيائي الصادر عف المنتدى توصيات حاآلخريف. وقد غطى التقرير 

عمى االجتماع الوزاري لالتحاد  التقرير ومف المقرر عرضوأنشطة المعيد األفريقي لمتحويالت، 
 لالعتماد. 2012أبريؿ  –األفريقي المقرر عقده في مارس 

تبشر ممكية مفوضية االتحاد األفريقي لممشروع بالنجاح في تحقيؽ ىذا اليدؼ. وقد تـ تشكيؿ فريؽ  .42
ضية االتحاد األفريقي. وضـ مف مختمؼ اإلدارات لخدمة األمانة المؤقتة وتوجيو المشروع داخؿ مفو 

دارات الشؤوف االقتصادية، البنية التحتية، المواطنيف واألفريقيوف في  الفريؽ أعضاء مف مديريات وا 
وعيد بقيادة الفريؽ إلى إدارة الشؤوف  ،المعمومات واالتصاالتو  الميجر، التخطيط االستراتيجي

يد األفريقي لمتحويالت داخؿ مقر االجتماعية. وتتعاوف ىذه اإلدارات في مسعى إنشاء المع
 مفوضية االتحاد األفريقي.

: بناء قدرات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ومرسمي التحويالت ومتمقييا 2اليدف  .25
نتي ثا يتمثؿ المؤشر الرئيسي في أفلالرتقاء بمستوى التحويالت.  خرينوأصحاب المصمحة اآل

قامت بدعـ قدراتيا وىي بصدد تحسيف أسواقيا األفريقي  عشرة دولة مف الدوؿ األعضاء في االتحاد
اء القدرات اتساقًا مع الحمقة نالوطنية الخاصة بالتحويالت. ويكرس المشروع اىتمامًا شديدًا لب

، وىي الحمقة 2008الدراسية رفيعة المستوى التي نظميا المعيد األفريقي المشترؾ في كيبتاوف عاـ 
أعربوا عف والذيف دولة أفريقية  20مف كبار الممثميف عف  فيؼلالدراسية التي شارؾ  فييا 

اىتماميـ بدعـ القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ استراتيجيات واضحة وأدوات تشغيمية تكفؿ استخداـ 
  التحويالت كأداة تنموية لمتخفيؼ مف حدة الفقر. 

ممت: إنشاء قاعدة البيانات فريؽ العمؿ سمسمة مف األنشطة ش نفذا يتعمؽ بيذا اليدؼ تحديدًا، فيم .42
األفريقية ألسعار التحويالت لتوفير الشفافية في األسواؽ، إيفاد بعثات إلى تنزانيا ومالوي لتقييـ 
الوضع بالنسبة لتنفيذ األطر التنظيمية والقانونية وىيكؿ السوؽ ووضع برنامج تدريبي لمعامميف في 

والنيجر والسنغاؿ لتوفير خدمات التحويالت عف البريد في بنيف ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو 
( دوؿ استفادت بالفعؿ مف المشروع في بناء قدراتيا في مجاؿ التحويالت. 8قرب. ىناؾ ثماف )

% مف 65دولة، نجد أنو بعد عاـ واحد مف العمؿ الفعمي حقؽ المشروع  12ومقارنة بمؤشر 
 ايتو.غ
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و خالؿ مرحمة التنفيذ يكوف مف األىمية القصوى أف في ىذا المقاـ إلى أن يجدر التنبيوبيد، أنو ت .42
يفيـ المستفيدوف والنظراء الرئيسيوف أىمية أنشطة المشروع وأف يوفروا كافة المعمومات الممكنة. 

 مقتوعمى الرغـ مما ابدتو السمطات مف تعاوف مع خبراء المشروع، فإف الحكومات التي ت
ت لدييا لـ تممؾ التفييمات بالكامؿ. وىنا نكوف لتشخيص وتقييـ أسواؽ التحويالمساعدات فنية 

شارؾ فييا البنوؾ المركزية لية تآيجب إنشاء  كما بصدد مسألة ال بد مف تناوليا والتصدي ليا.
وعمى الجانب  والبنوؾ المركزية ووزارات المالية. السمطات المالية المشاركة تأييدزيادة اىتماـ و بغية 

في  المنتمية إلى إقميـ غرب أفريقيا والمنخرطة في تدريب العامميف اإليجابي، نجد أف الدوؿ الست
لتدريب الذي حياؿ ااثبتت اىتمامًا كبيرًا حياؿ ىدؼ بناء القدرات وىي تولي عناية فائقة أقد  ،البريد

 .يوفره المشروع

ألة تعاوف السمطات المالية مف خالؿ إنشاء آليات تعاوف مع سسوؼ يتناوؿ فريؽ العمؿ م  .42
ؤسسات التي تتمتع بقدرة معنوية عالية عمى اإلقناع في التعامؿ مع البنوؾ المركزية، مثؿ الم

 االتحاد األفريقي لمبنوؾ المركزية.

 ج. التقدم المحرز عمى مستوى األنشطة
: توفير المساعدة الفنية لممؤسسات الحكومية )البنوك المركزية، الوزارات، المؤسسات 1النشاط . 29  

لـ يكف ىناؾ نشاط واضح مؤسسات غير المالية( إلعداد األطر التنظيمية الالزمة: المالية وال
لممشروع يمكف اإلبالغ عنو. ومع ذلؾ، فإف تقييـ األطر القانونية والتنظيمية وىياكؿ السوؽ في 
تنزانيا يحتوي عمى مكوف ميـ وواؼ عف اإلطار القانوني والتنظيمي لمتحويالت. وتضمف التقرير 

صيات قصيرة ومتوسطة وطويمة األجؿ موجية إلى السمطات المختصة بتنظيـ السوؽ السري تو 
حسف عموـ األطر التنظيمية. واإلشراؼ عمييا. والواقع أف ىذه التوصيات إذا ما نفذت سوؼ ت

اًل لمياـ البعثة، اقترح فريؽ العمؿ عمى الدولتيف مساعدة فنية في مراجعة مشروعات امواستك
 المتصمة بمجاؿ نظـ الدفع والتحويالت.  التشريعات الحالية

يتمثؿ : تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لصالح المؤسسات والمؤسسات المعنية: 2النشاط . 30  
النشاط الرئيسي المنفذ في ىذا المجاؿ في تدريب العامميف في البريد في كؿ مف بنيف وموريتانيا 

ر منذ أمد بعيد إلى العامميف في مجاؿ البريد عمى أنيـ وبوركينا فاسو والنيجر والسنغاؿ. ولقد نظ
في مجاالت ال  نموذجيسواؽ فعالة لمتحويالت بما أف ليـ وجود أعنصر رئيسي في عممية إنشاء 

. وفي األمواؿع خدمات تحويؿ رات تشغيؿ تتسؽ تمامًا متصؿ إلييا فروع البنؾ كما أنيـ يتحموف بقد
ضطالع بدور رئيسي في زيادة القدرة التنافسية ألسواؽ التحويالت استطاعة العامميف في البريد اال
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وما يترتب عمى ذلؾ مف انخفاض األسعار، خاصة عمى مستوى األسواؽ ذات األسعار المقارنة 
 العالية في أفريقيا. 

اـ . أبدى العامموف في البريد في غرب أفريقيا حرصًا شديدًا عمى المشاركة في خدمات التحويالت لمنظ31  
المالي الدولي لالتحاد العالمي لمبريد. ولكنيـ يفتقروف إلى التجارب والموارد الالزمة إلعداد اإلطار 
التشغيمي والقانوني والفني المطموب. كما يفتقر االتحاد العالمي لمبريد لمموارد الالزمة لتدريب 

ساعدة الفنية مف المشروع لمعامميف في مجاؿ البريد في إقميـ غرب أفريقيا، ومف ثـ فقد التمس الم
مف العامميف في البريد تعد خدمات  فوخبراء البنؾ الدولي المشاركيف فيو. والواقع أنو بالنسبة لمكثيري

ىو مطمب تشغيمي محفوؼ بالمخاطر  األمواؿالتحويالت خدمة جديدة تمامًا. وتوفير خدمات تحويؿ 
زىا في حينيا ويتـ دفعيا نقدًا وبالتالي فيي كما أف ىناؾ أعمااًل مثؿ أعماؿ التحويؿ البد مف إنجا

أماـ إمكانية الرجوع إلى المحّوؿ. ويستمـز األمر أيضًا تطوير البنية التحتية الفنية تعد فرصة ضيقة 
جب لخدمات التحويالت، بما في ذلؾ إجراءات إدارة المخاطر واالمتثاؿ، وتدريب العامميف. كما ي

نامج تسويؽ لتعزيز التحويالت والخدمات األخرى، ال سيما ف في البريد إعداد بر يالعامم عمى
  المدخرات ومنتجات الودائع األخرى.

، كاف قد تـ عقد ورشتي عمؿ في داكار، السنغاؿ. وقد نظمت ورشة العمؿ 2011يونيو  30حتى  .32  
ريد المالي بالتعاوف مع االتحاد العالمي لمب دمجحوؿ عمميات التحويالت وورشة العمؿ حوؿ ال

ومكاتب البريد في بنيف ومالي موموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والسنغاؿ والجابوف، وبمغ إجمالي 
مشاركًا. وكاف اليدؼ مف عقد ورشتي العمؿ دعـ العامميف في البريد عبر  22الحضور في الحدثيف 

دراج بمداف إقميـ غرب أفريقيا مف خالؿ تحسيف وتوسيع نطاؽ أنشطتيـ في مجاؿ التحوي الت وا 
خدمات مالية جديدة ذات قيمة مضافة لصالح المياجريف وأسرىـ. ويتمخص الحصاد الرئيسي الذي 

 جناه المشاركوف في ورشتى العمؿ في اآلتي: 
جؿ تحسيف عمميات خدمة التحويالت البريدية في أمف وؿ عمميات التحويالت: حورشة العمؿ ( 1)         

كما تحتاج االتصاالت فيما اء وحدة إقميمية لتنسيؽ العمميات. اإلقميـ الفرعي، سوؼ يتـ إنش
 بيف الفاعميف الشركاء إلى تحسيف إلى جانب تحديد واضح لألدوار واالتصاالت.

التحويالت  لتعزيز خدماتيستمـز األمر بذؿ جيود خارجية ج المالي: مدلورشة العمؿ حوؿ ا ( 2)        
. ويمكف دعـ مثؿ ىذه الجيود مف خالؿ وتقديرىا المميزة بالعالمة البريدية لزيادة االعتراؼ

تخصيص المزيد مف الموارد المالية وتصميـ حمالت إقميمية مشتركة. وقد اعترؼ بالبيع 
جيد لتوسيع قاعدة المستيمكيف وكسب والء المستيمؾ. إال أف العامميف  ؿكح المختمط
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عربوا عف رغبتيـ في تعزيز الدعـ يشعروف بأنيـ غير مؤىميف لتصميـ مثؿ ىذه المنتجات وأ
ف مف تصميـ المنتجات وتوسيع نطاؽ التعميـ المالي لممستيمكيف وتعزيز المؤسسي بما يمكّ 

 .مف سكاف الريؼ المالي لمفقراء دمجأيضًا ال
نما أيضًا  ،نجاحًا ليس فقط في تدريب العامميف بمكاتب البريد لمبمداف المحددة الحدثافلقد أثبتت  .33   وا 

قمو نشروع رائد الختبار وتحسيف منيجية وطرؽ التدريب مف خالؿ النيوض بيذه النمط التدريبي و كم
ينشط إلى أقاليـ أخرى، تحديدًا شرؽ أفريقيا والدوؿ األنجموفونية في غرب أفريقيا. مف المتوقع أف 

سوؽ التحويالت وتقديـ خدمات  دخوؿاالتحاد العالمي لمبريد في تمكيف العامميف في البريد مف 
مف قبؿ. وىو ما سيزيد مف مثؿ ىذه الخدمات كف متاح فييا يالتحويؿ في المناطؽ الريفية التي لـ 

، بما يوفر عمييـ الوقت والماؿ ويمكنيـ مف االنتفاؿ فعالية عممية تمقي التحويالت ويجعميا أقؿ تكمفة
ا عمى نحو آخر. كما سيكوف في ت متاحة فييإلى مدينة أخرى شريطة أف تكوف مدفوعات التحويال

مثؿ  توفير خدمات مالية إضافيةف في البريد، حيثما يكوف ذلؾ متاحًا ليـ قانونًا، استطاعة العاممي
القدرة عمى زودىـ ببإدماج الفقراء واألسر الريفية في الخدمات المالية وي ، بما يسمححسابات اإلدخار

  ؿ نحو زيادة األمف االجتماعي.الشروع في التخطيط المالي والعم
في إطار المشروع، ينفذ البنؾ الدولي نشاطيف  دراسة تدفقات التحويالت داخل أفريقيا: :3النشاط . 34  

واستكماؿ كتالوج الدراسات حوؿ  مواؿفي ىذا المجاؿ: تدشيف قاعدة البيانات األفريقية إلرساؿ األ
 اب مصمحة آخريف.التحويالت المعدة بواسطة البنؾ الدولي وأصح

يتمثؿ اليدؼ مف إنشاء قاعدة : 4ألسعار التحويالت  ة: قاعدة البيانات األفريقي1التشاط الفرعي . 35  
البيانات في زيادة الشفافية عمى صعيد أسواؽ التخويالت وتزويد المياجريف بمعمومات كاممة يعوؿ 

سواؽ التحويالت تعد أشفافية في عمييا عف كافة مكونات عمميات التحويالت. وال جداؿ في أف ال
عاماًل بالغ األىمية بالنسبة لممستيمكيف حيث أنيا تمكنيـ مف اتخاذ قرارات واعية ومطمعة فيما 

حيث يتعمؽ مثاًل بأي الخدمات يفضؿ استخداميا، كما أنيا ميمة أيضًا بالنسبة ألسواؽ التحويالت 
ًا تأثير العامميف األكثر أىمية واألكثر لى أف أكثر فعالية. ونشير في ىذا الخصوص إ تسيـ في جعميا

عمى تكمفة التحويالت ىما: )أ(  الرسوـ التي يتـ تحصيميا عند أي مرحمة لمعممية و)ب( سعر 
محمية إلى عممة دولة المقصد. ومف ثـ، ال بد وأف تكوف ىذه الصرؼ المستخدـ لتحويؿ العممة ال

متوفرة وبالتالي يكوف مف الصعب ما تكوف غير لممستيمكيف حيث غالبًا  حالعناصر متاحة بوضو 
لتدني مستوى نظرًا حساب أمواليـ ومستحقاتيـ  )مرسمو التتحويالت ومتمقوىا( عمى المستيمكيف

اضؼ إلى ذلؾ، أنو مف شأف قاعدة أشفافية المعمومات التي يوفرىا موردو خدمة التحويالت. 
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كمفة ثبتو التراجع المتواصؿ لمتأفي السوؽ، وفقًا لما البيانات رفع مستوى التنافسية فيما بيف الفاعميف 
قميمية أخرى.  الناتج عف تشغيؿ قواعد بيانا  ت وطنية وا 

سواؽ التحويالت  إنشاء قواعد بيانات إعالنية متاحة أ. لعؿ مف الوسائؿ األكثر فعالية لتحسيف شفافية 36  
ة. وفي ىذا الصدد، فإف تتضمف معمومات مفصمة عف تكمفة التحويؿ مف خالؿ ممرات خاص

قيمة ما سوؼ يتمقاه  ، مف تقديرمف خالؿ نظرة سريعة ،الجداوؿ المقارنة لألسعار تمكف المحوليف
ىناؾ حاجة وسعر الصرؼ المطبؽ. و المرسؿ إلييـ ىذه التحويالت، مع األخذ في الحسباف العمولة 

البينية الكبرى. ويبيف إنشاء  يةار لتغطية الممرات القألفريقيا  قصوى إلنشاء قاعدة بيانات إقميمية
ريقيا تعد مف أعمى أفأف الممرات الموجودة في عالمية حوؿ اسعار التحويالت قاعدة بيانات أحدث 

وحاليًا، ال توجد معمومات عف معظـ الممرات األفريقية البينية  الممرات تكمفة عمى مستوى العالـ.
متكافة الباىظة لمتحويالت بما أف المستيمؾ ليست وقد يكوف نقص المعمومات أحد العوامؿ المفسرة ل

 لو دراية عف أي بديؿ آخر.
عد مف أىـ تممرًا منتقاه،  50. وعمى اعتبار أنيا مشروع رائد، سوؼ يبدأ تشغيؿ قاعدة البيانات بتغطية 37  

، بدأت بالفعؿ 2011يونيو  30الممرات مف حيث الحجـ وتطوير السوؽ ومواءمة السياسات. وفى 
مية جمع المعمومات عف تكاليؼ التحويالت لتحميميا عمى قاعدة البيانات األفريقية إلرساؿ عم

 http://sendmoneyafrica.worldbank.orgاسـ مؤقت لممجاؿ . وتـ تأميف األمواؿ
تـ نشر وقد إلى مفوضية االتحاد األفريقي.  وادخرت اسماء اخرى لحيف انتقاؿ ممكية قاعدة البيانات

 ممرًا مبينة في الجدوؿ التالي. 50وشممت  2011المعمومات عبر اإلنترنت في يوليو 

 

 البمداف المتمقية البمداف المرسمة
 جميورية الكونغو الديمقراطية، المغرب بمجيكا
 غانا، كينيا، زيمبابوي كندا
 ر، مالي، السنغاؿ وتونسالجزائر، المغرب، كوت ديفوا فرنسا
 غانا، المغرب، نيجيريا ألمانيا

 مالي السنغاؿ
 إثيوبيا، المغرب، نيجيريا والسنغاؿ إيطاليا
 أوغندا، رواندا كينيا
 غانا، المعرب ونيجيريا ىولندا

http://sendmoneyafrica.worldbank.org/
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أنجوال، بوتسوانا، ليسوتو، مالوي، موزمبيؽ، سوازيالند،  جنوب أفريقيا
 زامبيا وزيمبابوي

 المممكة المغربية أسبانيا
 مصر المممكة السعودية

 كينيا تنزانيا
 مصر ةدولة اإلمارات المتحد

غانا، كينيا، نيجيريا، سيراليوف، الصوماؿ، جنوب أفريقيا،  المممكة المتحدة
 تنزانيا وزيمبابوي

 الرأس األخضر، إثيوبيا، غانا ونيجيريا الواليات المتحدة األمريكية
 

 

: كتالوج الدراسات والمساعدات الفنية المعدة بواسطة البنك الدولي ووكاالت 2ي النشاط الفرع .38 
"التحويالت في أفريقيا: كتالوج لمدراسات والمساعدات الفنية"، ىو التنمية والحكومات في أفريقيا. 

، نطاؽ وأىمية التحويالت التحويالتتكاليؼ واتجاىات عبارة عف مجمة تستعرض العمؿ في مجاؿ 
التكنولوجيا الجديدة  تأثيريقيا، األسواؽ المالية والبنية التحتية التي تتسبب في زيادة التكاليؼ، في أفر 

التحويالت عمى  تأثيرو  عمى التحويالت، اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يحكـ تدفقات التحويالت
 األسر والسياسات الوطنية.

يقي لمتحويالت. وشممت الطرؽ المستخدمة المراجعات أعدت ىذه المجمة لمتعريؼ بأنشطة المعيد األفر  .39 
المكتبية لمتقارير، أوراؽ السياسات، المطبوعات البحثية، وثائؽ المشروع والكتبات األكاديمية حوؿ 

ة" وسيتـ مراجعتيا وتحديثيا بصفة دورية وىي ويوتعبر ىذه المجمة وثيقة "حيالتحويالت في أفريقيا. 
حوؿ التحويالت في لجالية وتتابع أي مطبوعات أو تقارير جديدة تعكس األنشطة واالتجاىات ا

أفريقيا. وىذه الوثيقة وىي تقدـ خمفية عف أنشطة البنؾ الدولي والشركاء اإلنمائييف اآلخريف في مجاؿ 
التحويالت في أفريقيا، إنما تيدؼ إلى تفادي أوجو االزدواجية واإلسياـ في تسييؿ إنشاء المعيد 

وؼ ( وس2011صدرت المجمة بالمغة اإلنجميزية )مارس  2011يالت. في يونيو األفريقي لمتحو 
 إلى الفرنسية والعربية والبرتغالية خالؿ األشير التالية. تترجـ

: تنفيذ سياسة بحثية ونسج حوار وتقاسم المعمومات حول الكيفية التي يمكن بواسطتيا 4النشاط . 40 
ومع ذلؾ تجدر لـ يتـ تنفيذ أي نشاط محدد. : فريقيةالتحويالت في تنمية البمدان األ أن تسيم
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اإلشارة إلى أف برنامج األفريقييف في الميجر الذي يدار المشروع في إطاره أرسى حوارًا مع ما يزيد 
. وتغطي جميع ىذه االلتزامات والمشاركات صياغة وتنفيذ سياسات لتوفير البيئة بمدًا أفريقياً  25عمى 

فريقييف في الميجر في أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، مسائؿ المالية، التمكينية إلشراؾ األ
بما في ذلؾ كيفية تحقيؽ فيـ أفضؿ لتدفقات التحويالت والعمؿ عمى خفض تكمفتيا وكيفية زيادة 
التحويالت لصالح التنمية، تتمية رأس الماؿ البشري: كيؼ تستطيع البمداف عكس اتجاه  استنزاؼ 

واالتحادات في الميجر  المينييف واالشتراؾ مع شبكات األفريقييفالعقوؿ  جمبو نحالعقوؿ 
والجمعيات المحمية في تحقيؽ التنمية عمة المستوى المجتمعي. وأجرى حوار مع البمداف التالية مف 

 والصندوؽ الياباني لمتنمية واالتحادالدولي خالؿ منحة صندوؽ التنمية المؤسسية التابع لمبنؾ الدولي
إلى: بوركينا فاسو، جميورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، مالوي، مالي، نيجيريا،  لمتنمية

 ليبريا، سيراليوف، تنزانيا وأوغندا. وتتصدى جميع ىذه التدخالت بشكؿ ما لمسائؿ البيئة التمكينية
ت وتعد بمثابة الخطوة باإلطار التنظيمي فيما يتعمؽ بتدفقات وتكاليؼ التحويال المتصمة والسياسات

   األولى في إرساء حوار حوؿ كيؼ يمكف أف تساىـ التحويالت في تنمية أفريقيا. 
 القطرية الخاصة ات: إعداد المضمون والبرامج التكنولوجية لنظم الدفع والتسوي5النشاط  .41

ات التحويالت تمثؿ النشاط الرئيسي في بدء برنامج حوؿ تنفيذ المبادئ العامة لخدم :لتحويالتبا
التابعة لمبنؾ والمختصة  اتنظـ الدفع والتسويلجنة الدولية في أفريقيا. وقد نشر البنؾ الدولي و 

. وتيدؼ خدمات التحويالت 2007لتسويات الدولية المبادئ العامة لخدمات التحويالت الدولية عاـ با
حسيف جوانب ميمة تؤثر عمى الدولية مساعدة البمداف في تحسيف أسواؽ التخويالت لدييا مف خالؿ ت

وفعالية التكمفة عبر الحدود )الشفافية وحماية المستيمؾ، البنية التحتية لنظـ  األمواؿتحويؿ  فعالية
دارة المخاطر(.    الدفع، اإلطار القانوني والتنظيمي، شروط السوؽ التنافسية والحوكمة وا 

ي االتحاد األفريقي لتمكينيا مف تحسيف أسواقيا اليدؼ األوؿ ليذا النشاط ىو مساندة الدوؿ األعضاء ف. 42
الوطنية الخاصة بالتحويالت مف خالؿ إجراء تقييمات لبمداف منتقاه وتوفير النصائح عمى صعيد 

يونيو  30السياسات والمساعدة الفنية عمى أساس المبادئ العامة لخدمات التحويالت الدولية. في 
بغرض إمداد السمطات في الدولتيف بمراجعة لسوؽ  ويفريؽ دولي كؿ مف تنزانيا ومالزار  2011

البنؾ  – اتالتحويالت عمى أساس المبادئ العامة لخدمات التحويالت الدولية لمجنة نظـ الدفع والتسوي
بادئ ث يتـ عمى ىذا األساس تحديد األعماؿ واإلجراءات الممكنة لتحسيف تطبيؽ ىذه الميالدولي، وبح

ت الفرصة لمفريؽ الدولي إلجراء مناقشات مفتوحة مع العديد مف يحفي تنزانيا ومالوي. وقد أت
المؤسسات في كؿ مف البمديف بما مكنو مف جمع آراء ووجيات نظر تعبر عف مختمؼ أصحاب 
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سواؽ التحويالت واإلصالحات الجارية. وقد عرضت التقارير المصمحة بخصوص الوضع الحالي أل
ًا إلى المعايير الدولية وأفضؿ الممارسات، كما شممت بعض القطرية الفردية نتائج التحميؿ استناد

المالحظات التي يمكف أف تفيد كأساس لبدء مناقشات حوؿ تحسيف السوؽ وتطوراتيا المستقبمية مف 
بعض اإلجراءات واألعماؿ الرئيسية  أجؿ توفير خدمات التحويالت في مالوي. كما حددت التقارير

لى مالوي وتنزانيا. وبصفة عامة،  األمواؿتكمفة تحويؿ  التي مف شأنيا أف تفضي إلى خفض مف وا 
فإف مثؿ ىذه اإلجراءات سوؼ تسفر عف تمكيف البمديف مف تقديـ خدمات أكثر سالمة وفعالية في 
مجاؿ التحويالت مف خالؿ تعزيز سوؽ سميمة يمكف الطعف فييا تتصؼ بالشفافية ويمكف الوصوؿ 

خالؿ السنة المالية ( بمداف أخرى 5خمسة ) إلى ارات لفريؽ التقييـإلييا. وقد تـ التخطيط لتنفيذ زي
 القادمة.

: إقامة شراكات بين البنوك المركزية األفريقية وموردي خدمة التحويالت والوكاالت غير 6النشاط . 43
يسعى فريؽ العمؿ لـ ينفذ اي نشاط في ىذا المجاؿ.  البنكية ذات الصمة لتحسين الوصول المالي.

نشاء شراكات يشارؾ فييا إلى ا لتعاوف مع االتحاد األفريقي لمبنوؾ المركزية لتنظيـ دورات تدريبية وا 
 العامموف في البنوؾ المركزية وموردو خدمات التحويالت.

أحرز المشروع قدرًا مف التقدـ عمى صعيد ىذا النشاط. : نشر البيانات ونتائج البحوث. 7النشاط  .44
لمفوضية االتحاد أألفريقي  تشاوريأعدت بيدؼ العرض عمى المنتدى الوالواقع أف معظـ البحوث 

المنعقد في أديس أبابا في يوليو الماضي. ولقد عزز المشروع نشر وثائؽ العمؿ بترجمتيا إلى المغات 
األفريقي الرسمية لالتحاد األفريقي. كما أنشاء المشروع خط يربطو بالموقع اإلليكتروني لمبرنامج 

فريقي وؿ الييكؿ التنظيمي لممعيد األحتـ توزيع دراسة "أفضؿ الممارسات" في الميجر. و لألفريقييف 
 لمتحويالت وكذلؾ كتالوج الدراسات عمى المشاركيف في المنتدى االستشاري لمفوضية االتحاد األفريقي
الذي حضره ممثموف عف البمداف األفريقية والكثيروف مف أصحاب المصمحة مف القطاع الخاص 

   مجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات الدولية.وال
إقميـ أفريقيا في البنؾ الدولي والبنؾ األفريقي لمتنمية بتمويؿ سمسمة مف التقارير تـ مف كما قاـ كؿ . 45

نشرىا مؤخرًا. وفي ىذا الصدد، تـ نشر التقرير الرائد المعنوف: "فعالية اليجرة في أفريقيا: التحويالت، 
، وىو يمثؿ مصدر معمومات ميـ إلى جانب وثيقة 2011واالستثمارات" في مارس  الميارات

"األفريقيوف في الميجر مف أجؿ التنمية في أفريقيا". وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الوثائؽ لـ تموؿ في 
نما ىي تتصؿ عمى نحو وثيؽ بالمعإطار المشروع  قاعدة يد األفريقي لمتحويالت وسوؼ توفر وا 

في أديس أبابا عممًا بيذه التقارير وتـ  تشاوريأحيط المشاركوف في المنتدى اللية لممشروع. معرفية أو 
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ىذه الوثاؽ مف عمى شبكة اإلنترنت خالؿ  تحميؿالذي يتيح ليـ المعموماتي تعريفيـ بخط الربط 
ة نظـ لجن –الحدث وبعده. كما حصموا عمى نسخة مف الموجز التنفيذي لممبادئ العامة لمبنؾ الدولي 

  خدمات التحويالت الدولية.بشأف  اتالدفع والتسوي
: إنشاء صندوق لالستثمارات قائم عمى التحويالت يستطيع أصحاب المصمحة الوصول 8النشاط . 46

عمؿ فريؽ العمؿ مع االتحاد المالي الدولي في تقييـ مدى إمكانية إتشاء صندوؽ استثمار قائـ إليو. 
فريقييف في الميجر" وييدؼ إلى مى "صندوؽ االستثمار األفريقي لألعمى التحويالت يطمؽ عميو مس

تمبية االحتياجات التنموية السيـ الخاصة لتعبئة الموارد المالية لألفريقييف في الميجر داخؿ قاطرة 
مريو مع صناديؽ ثمسث لصالح تنافسيةالحيوية في القارة. ويسعى ىذا الصندوؽ إلى تحقيؽ عائدات 

صندوؽ االستثمار األفريقي لألفريقييف في الميجر عمى ز نيج بصفة عامة. ويركالخاصة األسيـ 
الستثمارىا في الفرص المتاحة اماـ القطاع الخاص )بما في ذلؾ تعبئة أمواؿ األفريقييف في الميجر 

، وىي آلية تظؿ إلى حد األسيـ الخاصة والخاص( مف خالؿ قاطرة استثمارالعاـ شراكات القطاعيف 
 ر مجربة في تعبئة المستثمريف مف األفريقييف في الميجر باعتبارىـ طبقة استثمارية محددة.كبير غي

الضغوط التي فضاًل عف . في سياؽ تقمص محتمؿ لممساعدات الرسمية لمتنموية بالمعني الصحيح 47
ولي شرع البنؾ الدميزانيات، التتعرض ليا دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية لخفض العجز في 

في مساعدة عمالئو مف الدوؿ في تحديد تدابير جديدة لتمويؿ التنمية. وفي ىذا الصدد اعترؼ بأف 
القاعدة األفريقية لموارد األفريقييف في الميجر لـ تستخدـ حتى اآلف بالقدر الكافي بؿ أف البمداف 

ستثمارية اليائمة المحتممة في األفريقية تفتقر حاليًا إلى آلية تمكنيا مف أف تسخر رسميًا ىذه الطاقة اال
 الشروع فياالستثمار لصالح التنمية في القارة. ومف المقتضيات التي باتت تفرض نفسيا بقوة 

سواؽ والعمؿ عمى تطويرىا بواسطة برامج وآليات مالئمة تكوف ستقصاء طرؽ لسد ىذه الفجوة في األا
. وسوؼ الميجر إلى استثمارات في أفريقيا بمثابة قاطرة يتـ مف خالليا تحويؿ مدخرات األفريقييف في

عمى توفير مصندوؽ األفريقي االستثماري لألفريقييف في الميجر ل االستثمارية ستراتيجيةاالتركز 
الخاصة التي تسعى لمحصوؿ عمى رأس ماؿ لمتوسع أو لدخوؿ أسواؽ جديدة  اريعراسماؿ إنمائي لممش
 شاريع الصغيرة والمتوسطة.لما لألسيـ التنموية لصالحأو لتوفير تمويؿ 

 :2011أغسطس  –. تـ إطالؽ سمسمة األنشطة التالية في يوليو 48
( تقييـ 1)أ( تكممة التقييـ األولي لفرص األسيـ الخاصة في أفريقيا. وتمثمت النتائج الرئيسية في: )     

جو خاص كامؿ لمسوؽ مف حيث احتياجات القطاع الخاص مف األسيـ في أفريقيا مع التركيز بو 
( تقييـ النجاحات 2األسيـ الخاصة؛ )عمى االحتياجات مف االستثمارات المطابقة لمعايير 
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( 3واإلخفاقات والتحديات الرئيسية التي تواجييا شركات األسيـ الخاصة العاممة في أفريقيا؛ )
إنشاء قاعدة بيانات تشمؿ شركات األسيـ الخاصة الشييرة التي تغطي أفريقيا لمعرفة حجـ 

 التمويؿ اإلضافي الذي تستطيع ىذه الشركات استخدامو عمى مدى السنوات الثالث القادمة.  
الحجـ المتاح المحتمؿ مف األمواؿ ومصادرىا. في ىذا المجاؿ تمثمت النتائج الرئيسية في: )ب( تحديد     

ية ( تنظيـ اجتماعات مع المؤسسات المالية التي توفر منتجات استثمارية وخدمات مال1)
صافي القيمة العالية واألفراد ذوي القيمة العالية ذوي  داألفرالألفريقيف في الميجر )التركيز عمى 

ومع المجموعات المدنية )الجمعيات، الكنائس....ألخ( في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا  (جداً 
 (2) ؛والشرؽ األوسط مع تركيز خاص عمى األفريقييف في الميجر لمتحقؽ مف وجيات نظرىـ

األفريقي  االستثمار المستوى المحتمؿ الىتماـ األفريقييف في الميجر باالستثمار في صندوؽ
األفريقييف في الميجر ألمد قصير )مف جيؿ إلى ثالثة أجياؿ( لألفريقييف في الميجر، التمييز بيف 
مف خالؿ مة المقدلالستثمارات المباشرة  ( الحجـ المحتمؿ3؛ )واألفريقييف في الميجر ألمد بعيد

 مقابؿقيمة العالية جدًا ال صافي مف األفراد ذوياألفريقي لألفريقييف في الميجر  االستثمار بنؾ
دوالر  500000 - 100000الذيف يستثمروف مبالغ أصغر ) قيمة العاليةالصافي ذوي  األفراد

ت األفريقييف في م المعايير الرئيسية لممستثمريفالبحث في  (4؛ )اديؽ التغذيةمثاًل( مف خالؿ صن
 .أي بمداف )البمد األصمي فقط أـ عمـو البمداف األفريقية( تحديد، بما في ذلؾ الميجر

تعميـ حوؿ مفيوـ الصندوؽ األفريقي االستثماري لألفريقييف في الميجر. التوعية و التنظيـ حمالت )ج(     
ويؽ والتعزيز، ، سوؼ تكوف المفيد والمؤثر عمى صعيد أنشطة التوعية والتس وباإلضافة إلى دورىا

مفوضية االتحاد األفريقي بمثابة القوة الدافعة لتعبئة الشركاء الرئيسييف الفاعميف نحو دعـ 
( البنؾ األفريقي 1الصندوؽ األفريقي االستثماري لألفريقييف في الميجر. وتشمؿ قائمة الشركاء: )

تمويؿ األولي لمصندوؽ األفريقي لصالح ال لمتنمية ألغراض التعبئة وتوفير منح وأمواؿ آمنة
( الحكومات األفريقية: يستطيع االتحاد األفريقي إشراؾ 2؛ )االستثماري لألفريقييف في الميجر

الحكومات األفريقية الرئيسية، خاصة تمؾ التي يوجد بيا عدد كبير مف األفريقييف في الميجر، 
وقد تشمؿ قائمة اؿ األولي(. % مف رأس الم10إلى  5لتوفير أمواؿ متناغمة )قد تمثؿ مف 

( 3البمداف/ السنغاؿ، الكاميروف، نيجيريا، غانا، كينيا، تنزانيا، أوغندا، جنوب أفريقيا وأخرى؛ )
يمكف أف تشرع المجموعات االقتصادية اإلقميمية لالتحاد األفريقي في بذؿ جيود لمتمكيف مف 

عات االقتصادية اإلقميمية، مثؿ بنؾ استخداـ االستثمارات ذات الصمة وبنوؾ التنمية في المجمو 
دارة قنوات االستثمارات.   االستثمار والتنمية لغرب أفريقيا، كشركاء لتحديد وتوليد وا 
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األفريقي لألفريقييف في الميجر تمقينًا مع االتحاد  االستثمار سوؼ يجري فريؽ العمؿ لصندوؽ .49   
جموعات االقتصادية اإلقميمية والبنؾ األفريقي األفريقي والدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي والم
سوؼ  منظمات الرئيسية لألفريقييف في الميجراللمتنمية والمانحيف الثنائييف. أضؼ إلى ذلؾ، أف 

تشارؾ في تنظيـ سمسمة مف المنتديات البمدية مع األفريقييف في الميجر القدامي والجدد والذيف 
  شمالية وأوروبا. يشغموف مواقع استراتيجية في أمريكا ال

 : إعداد التقارير السنوية والمؤتمرات واالجتماعات الخاصة بصانعي السياسات.9النشاط . 50  
أعد فريؽ العمؿ ىذا التقرير السنوي إلحاطة مفوضية االتحاد األفريقي والبنؾ  التقارير السنوية:)أ(          

تـ إحرازه مف تقدـ في تحقيؽ األىداؼ  الدولي والمفوضية األوروبية وشركاء آخريف عممًا بما
التنموية لممشروع واألنشطة المحددة التي تـ تنفيذىا في إطار ىذا المشروع. وسوؼ يتـ إعداد 

 .2012إلى يونيو  2011تقرير مماثؿ في العاـ القادـ حوؿ الفترة الممتدةمف يوليو 
ي في موريشيوس حوؿ "االرتقاء بمستوى ركز فريؽ العمؿ عمى تنظيـ منتدى بمدالمؤتمرات: )ب(          

. 2012التحويالت مف أجؿ التنمية". واآلف تقرر عقد ىذا المنتدى خالؿ الربع األوؿ مف عاـ 
يوليو  8و 7كما عمؿ الفريؽ عمى تسييؿ ودعـ المنتدى االستشاري المنعقد في أديس أبابا يومي 

يعي المستوى لمناقشة المسائؿ الخاصة . كاف اليدؼ الرئيسي ليذا المنتدى دعوة ممثميف رف2011
بالسياسات فيما يتعمؽ بالتحويالت وصياغة توصيات تفضي إلى خطة عمؿ واضحة إلنشاء 

السياسات واألطر التنظيمية المعيد األفريقي لمتحويالت وتقاسـ التجارب وتعزيز المعارؼ بشأف 
حدث في مجموعة مف التوصيات لقطاع التحويالت. وتمثمت النتيجة الرئيسية التي اسفر عنيا ال

المحددة تتعمؽ بإنشاء المعيد، مثؿ الييكؿ التنظيمي الشامؿ لممعيد، مكاف المعيد، وظائفو، دور 
  المعيد وتمويمو وكذلؾ بناء قدرات السمطات المختصة في الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي.

الماضية عمى بناء شراكات مع الموضية تـ التركيز في السنة : إدارة المشروع. 10النشاط .  51   
األوروبية ومفوضية االتحاد األفريقي والمنظمة الدولية لميجرة والبنؾ األفريقي لمتنمية مف خالؿ 

نية. كما تتطمب إدارة التحضير الجتماعات لجنة التوجيو والمشاركة فييا وقيادة عمؿ المجنة الف
الدولي وإلدارة الصندوؽ االئتماني. وعمى نحو  ة لمبنؾإلدارة الشراكات الداخمي المشروع ميمة زمنية

وقتًا لتسييؿ مشاورات مفوضية االتحاد األفريقي  ًا، كرس رئيس فريؽ العمؿ وأعضاؤهأكثر تحديد
عبر اإلنترنت، الربط الشبكي، )مف خالؿ إبراـ عقد مع شركة استراتيجية إثيوبية لإلالـ 

رات عبر اإلنترنت مع الممارسيف اإلنمائييف، ت مشاو ياالجتماعي، منتجات مانجو(، وأجر 
في عدة أنشطة في  لمعمؿ وتمت االستعانة بخبراء استراتيجييف في اإلدارةيوليو  متحضير لمنتدىل
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ينما المؤقتيف ب العامميفىؤالء قدر قميؿ مف تكمفة مباشرة إال بولـ يتحمؿ المشروع  إطار المشروع.
  المتبقى مساىمة منو في المشروع.بالجزء  يتحممت ميزانية البنؾ الدول

 د. التقدم المحرز عمى مستوى النتائج   
 النتائج المباشرة  
إف العديد مف األنشطة التي تمت : : تسييل إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت1النتيجة المباشرة . 52   

حويالت داخؿ مفوضية فعاًل كاف ليا، أو سيكوف ليا، نتائج مباشرة عمى إنشاء المعيد األفريقي لمت
( التقرير حوؿ أفضؿ الممارسات ودور المعيد 1وتشمؿ ىذه األنشطة: )االتحاد األفريقي. 

( جمستيف مف المناقشات مف خالؿ 2األفريقي لمتحويالت وىيكمو المؤسسي وأنشطتو الممكنة؛ )
تحاد الربط الشبكب )اإلنترنت( مع أصحاب المصمحة الرئيسييف مثؿ الدوؿ األعضاء في اال

( 3، البنوؾ والقطاع الخاص؛ )األمواؿاألفريقي، مرسمي التحويالت ومتمقوىا، العامموف في تحويؿ 
. ولقد تحققت ىذه األنشطة 2011يوليو  8و 7المنتدى التشاوري المنعقد في أديس أبابا يومي 

دولة أفريقية  25البرنامج األفريقي لألفريقيف في الميجر وعالقاتو وتفاعالتو مع  أيضًا في سياؽ
عضو في االتحاد األفريقي. ويجدر التنويو بأف موضوع التحويالت وأىمية االرتقاء بيا وتعظيميا 
مف أجؿ التنمية مثؿ محور جميع ىذه المناقشات التي شارؾ فييا البنؾ الدولي/ البرنامج األفريقي 

ما تقترف ما تقترف بو  قدربو  لألفريقييف في الميجر/الدوؿ األفريقية األعضاء في االتحاد األفريقي.
ىذه المناقشات مف فائدة وجدوى في تقاسـ المعمومات حوؿ المعيد األفريقي لمتحويالت وبقدر ما 
ىي مؤشر عمى دعـ البنؾ الدولي والشركاء اإلنمائييف لممعيد األفريقي لمتحويالت، فإنيا تشكؿ 

ية االتحاد األفريقي لممعيد األفريقي جزءًا حيويًا مف إسياـ البنؾ الدولي في تسييؿ إنشاء مفوض
  لمتحويالت. 

: عدد منتقاه من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي المتمقية لمتحويالت يتم 2النتيجة المباشرة . 53   
حقؽ المشروع عدة خطوات التحويالتمن خالل تطبيق السياسات المالئمة.  تأثيرفييا تعظيم 

التحويالت. وفي مجاؿ  تأثيراء في االتحاد األفريقي في تعظيـ نحو مساعدة الدوؿ الدوؿ األعض
تقاسـ المعمومات، مف الممكف، بؿ مف الضروري، أف تستخدـ بعض البمداف الدراسات حوؿ 

كتالوج الدراسات. والثابت أف إيفاد بعثات التقييـ حوؿ المبادئ العامة كذلؾ أفضؿ الممارسات و 
بشأف ىذه ية ليذه األخيرة لتمكينيا مف صياغة توصيات إلى البمداف وتوفير المساعدة الفن

الخاصة بالتحويالت.  ةه اإليجابي عمى تطبيؽ السياسات المالئمتأثير التقييمات، إنما سيكوف لو 
كبير  تأثيرويقتضي األمر التعجيؿ بيذا البرنامج عبر عدد أكبر مف البمداف لكي يثمر عف 
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تدريبية الرائدة التي نظميا االتحاد العالمي لمبريد ليا وممومس. وال جداؿ في أف ورشة العمؿ ال
وزنيا وأىميتيا ولكف ال بد مف توسعة نطاقيا أو تكرارىا لكي يكوف ليا بالفعؿ مردود تنموي 

  مباشر.   
: تحسين نشر البيانات الخاصة برسوك التحويالت التي يتم تحصيميا في 3النتيجة المباشرة  .54  

لقد تـ إحراز  خقض تكاليف عمميات التحويالت في عدد منتقى من البمدان.الممرات الرئيسية و 
سعار التحويالت والتي تعد صمب ىذه ألتقدـ كبير عمى ىذا المسار بفضؿ تنفيذ قاعدة بيانات 

إلى المعمومات حوؿ رسـو  قاعدة بيانات تعالج لمسألة الوصوؿ إنشاء النتيجة المباشرة. والواقع أف
ه المباشر تأثير ي تفتقر غالبًا إلى الشفافية بالنسبة لممرسميف. وقد كاف ليذ اإلنجاز التحويالت، والت

 عمى خفض التكمفة.
 المساىمات غير المباشرة في المشروع

تعد : تحسين الوصول المالي والمنتجات/الخدمات البنكية لصالح مرسمي التحويالت والمتمقين ليا. 55 
بمثابة  2011يونيو  23إلى  21البريد المنعقدة في داكار مف  ورشة العمؿ التدريبية لمعامميف في

الخطوة األولى في عممية تيدؼ إلى تحسيف مستوى الوصوؿ إلى خدمات تسميـ الحواالت والخدمات 
المالية األخرى التي تفيد مرسمي التحويالت والمتمقيف ليا. بيد، أف األمر يتطمب تنظيـ المزيد مف 

بما في ذلؾ العمؿ مع الفاعميف الرئيسييف وصانعي السياسات في في قطاعية ورش العمؿ  التدريبية، 
المالية والبنوؾ في الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي. كما يجدر بالبنؾ الدولي نقؿ خبراتو 

عاوف طويؿ األمد مع البنؾ األفريقي لمتنمية ت ـاالعظيمة إلى ىذه القطاعات بما يفسخ المجاؿ أم
    فريقي لمبنوؾ المركزية والمجموعات المؤثرة األخرى بغية تحقيؽ النتائج المنشودة.واالتحاد األ

نظم التعديل المحققة لتوازن بين منع المخالفات المالية وتسييل تدفقات التحويالت من عبر القنوات . 56
أنو في بيد،  لـ ينفذ أي نشاط لممشروع مف الممكف أف يفضي إلى ىذه النتيجة. رسمية القائمة:

تقريري التقييـ لممبادئ العامة الخاصيف بتنزانيا ومالوي، تـ صياغة مجموعة واضحة مف التوصيات 
إلصالح األطر القانونية والتنظيمية وتحقيؽ اإلصالحات المالئمة. وقد أحيطت الدولتاف عممًا بأف 

  ا.  المساعدة الفنية ستكوف متاحة لممعاونة في تنفيذ اإلصالحات المقترحة ودعمي
تنفيذ مدونة السوك الطوعية لتقديم قيمة منصفة لمتحويالت؛ إعداد نظم وأدوات جديدة من أجل . 57 

وتجدر لـ يتحقؽ أف نشاط لممشروع مف شأنو أف يقود إلى ىذه النتيجة.  األفريقيين في الميجر.
ومالوي أعدتا توصيات  اإلشارة إلى أف بعثتي التقييـ لممبادئ العامة المتيف تـ إيفادىما إلى تنزانيا

حوؿ اعتماد مدونات سموؾ خاصة بموردي خدمات التحويالت تـ تضمنييا في التقريريف السرييف 
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مؤازرة ودعـ المذيف تقدمتا بيما إلى حكومتييما. وابمغت الحكومتاف بأف المساعدة الفنية الرامية إلى 
      ع. التوصيات سوؼ يتـ توفيرىا في إطار المشرو  تنفيذ ىذهالجيود ل

السندات الصادرة لألفريقيين في الميجر والتحويالت المؤمنة لموصول إلى االتمان/القروض من  .58
 لم ينفذ أي نشاط لممشروع من شأنو أن يفضي إلى ىذه النتيجة. األسواق المالية العالمية.

عناصر ممة إنشاء صندوق لالستثمار قائم عمى التحويالت وتمكين اصحاب المصمحة، من بين ج .59
في إطار مف التعاوف  ميمتو فريؽ العمؿ مارسفي ىذا الخصوص،  أخرى، من الوصول إليو.

بشأف جدوى إنشاء صندوؽ لالستثمار قائـ عمى التحويالت. وتبيف  الشركة الدولية لمتمويؿ الوثيؽ مع
ي إنشاء تفاصيؿ ىذا النشاط. وىنا نكوف بصدد الخطوة األولى نحو اإلسياـ ف 49 – 46الفقرات 

 ىذا الصندوؽ.
 ه.  التقدم المحرز في تنفيذ صندوق االئتمان

. فيما يتعمؽ بتنتفيذ الصندوؽ، يعد المشروع متأخرًا عما ىو محدد في الجدواللزمني لمتنفيذ. وتجدر 60
اإلشارة إلى أف ىذا المشروع أطمؽ قبؿ ستة أشير مف توقيع االتفاؽ اإلداري بيف البنؾ الجولي 

ولقد كانت ميمة الستة أشير ىذه الزمة لضماف الممكية الكاممة لمفوضية ألوروبية. والمفوضية ا
. ومف 2012االتحاد األفريقي والشركاء اآلخريف. وقد حدد كموعد نيائي الستكماؿ المشروع أبريؿ 

 . كما تجدر اإلشارة أيضًا إلى أف األنشطة2012المقرر التقدـ بطمب لتمديد ىذا التاريخ إلى ديسمبر 
التي تـ إطالقيا خالؿ األشير الستة الماضية مع الدوؿ اآلعضاء في االتحاد األفريقي صممت 

  باعتبارىا أنشطة رائدة يتعيف تكرارىا عمى نطاؽ أوسع خالؿ العاـ القادـ. 
 2012و. مجاالت التركيز الستكمال المشروع: أبريل 

تاريخ  2012إلى أبريؿ  2011فترة مف يوليو . ىناؾ ثالثة مجاالت واسعة يتـ التركيز عمييا خالؿ ال61
اإلقفاؿ لصندوؽ االئتماف: )أ( توصيات صادرة عف المنتدى التشاوري لمفوضية االتحاد األفريقي 

والتي تـ  2011؛ )ب( تكرار األنشطة الرائدة التي أطمقت عاف 2011يوليو  8و 7المنعقد يومي 
لمدرجة حاليًا في وصؼ المشروع ولكف لـ يشرع بعد التعيد بالتزامات مالية بشأنيا؛ )ج( األنشطة ا

 في تنفيذ أي أعماؿ تتصؿ بيا.
التوصيات الصادرة عف المنتدى التشاوري لمفوضية االتحاد األفريقي: تتسؽ جميع األنشطة المخططة . 62

مع ىدؼ تسييؿ إنشاء مفوضية االتحاد األفريقي لممعيد األإلريقي لمتحويالت. ومف المخطط لو 
 ذ األنشطة التالية:تنفي

 إعداد التقرير النيائي حوؿ دور المعيد األفريقي لمتحويالت وىيكمو التنظيمي وأنشطتو.( 1)    
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مناقشات عبر شبكة اإلنترنيت. سوؼ تعد الشركة االستشارية تقريرًا نيائيًا يتـ ترجمتو وتوزيعو عمى  ( 2)    
ؽ عمى انعقاد االجتماع الوزاري في أبريؿ الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي في تاريخ ساب

2012. 
( مساندة أمانة المعيد األفريقي لمتحويالت في التحضير الجتماع لجنة التوجيو واالجتماع الوزاري في 3)    

 .2012أبريؿ 
 توصيات أخرى قابمة لمتطبيؽ في حدود الجدوؿ الزمي الضيؽ المتاح.   ( 4)    
 . مف المقرر تنفيذ األنشطة التالية:2011لمنفذة عاـ . تكرار األنشطة الرائدة ا63

( ورش عمؿ ينظميا االتحاد العالمي لمبريد لمعامميف في مجاؿ البريد: تحسيف جودة ورش العمؿ 1)    
فذت في داكار، السنغاؿ، والتي ليا نىذه استنادًا إلى التعذية الراجعة مف األمشطة الرائدة التي 

( بمداف أخرى ىي: 5ـ التخطيط حاليًا لعقد ورش عمؿ في خمسة )مردود عبر القارة. وقد ت
 غانا، ليبريا، نيجيريا، تنزانيا وأوغندا.

، تقييمات لدرجة ؿ البريدااالشتراؾ مع االتحاد العالمي لمبريد والفاعميف في مجسوؼ تجرى، ب( 2)    
بطة بتقديـ خدمات المخاطرة إلرشاد العامميف في البريد بشأف كيفية إدارة المخاطر المرت

( بمداف: الجابوف، غانا، كينيا، ليبريا 5التحويالت. وسوؼ يشمؿ ىذا النشاط خمسة )
  ونيجيريا.

لخدمات التحويالت الدولية. باإلضافة إلى األنشطة الرائدة التي نفذت في  تنفيذ المبادئ العامة( 3)     
( بمداف غضافية: بنيف، 05 تنزانيا ومالوي، سوؼ يتـ توسيع البرنامج بحيث يشمؿ خمسة

 غثيوبيا، ليبريا، موزمبيؽ وسيراليوف. 
( كتالج الدراسات حوؿ التحويالت. يتعمؽ األمر ىنا بوثيقة حيوية مف المقرر تحديثيا خالؿ العاـ 4)    

القادـ. كما سيتـ ترجمتيا إلى المغات الثالث الرسمية لالتحاد األفريقي )الفرنسية، العربية 
 (.والبرتغالية

( تـ إطالؽ قاعدة البيانات األفريقية ألسعار التحويالت، وعالمتيا المميزة "غرسؿ أمواؿ إلى 5)    
إلى حيف االنتياء مف المشروع في أفريقيا". ووفقًا لمخطة يتـ تحديث البيانات بصفة شيرية

 .2012يونيو 
مف المخطط لو تنفيذ األنشطة األنشطة المدرجة في وصؼ المشروع ولكف لـ يشرع بعد في تنفيذىا.  .64 

 التالية:
 توفير المساعدةالفنية لممؤسسات الحكومية لتمكينيا مف إعداد األطر التنظيمية الالزمة. (1)      
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( إجراء بحوث في السياسات ونسج حوار وتقاسـ المعمومات حوؿ كيفية مساىمة التحويالت في 2)      
 تنمية البمداف األفريقية.

نة شراكات بيف البنوؾ المركزية األفريقية وموردي خدمات التحويالت والوكاالت غير البنكية ( إقا3)      
 ذات الصمة بيدؼ تحسيف الوصوؿ المالي.

 ( نشر البيانات ونتائج البحوث. 4)      
سوؼ يعتمد فريؽ عمؿ البنؾ الدولي عمى شركائو الداخمييف والحارجييف في المساعدة عمى تنفيذ ىذا . 65

جدوؿ الزمني الطموح. كما سيستعيف البنؾ الدولي ببمعيد سياسات اليجرة، مركز عممي مقره ال
واشنطف يركز نشاطو عمى اليجرة وسياسات التحويالت. ومع األخذ في االعتبار أفضؿ النوايا 

وز والرغبات، إال أننا ىنا إزا جدوؿ زمني لمتنفيذ طموح نظرًا لممساحة الزمنية الضيقة التي ال تتجا
في إطار صندوؽ االئتماف. وىو  ( وكذلؾ حجـ الموارد المالية المتاحة2012أشير )حتى أبريؿ  10

    .2011ما يستمـز مناقشة استراتيجية جوىرية داخؿ لجنة التوجيو وقد يتـ عقد اجتماع في سبتمبر 
 ز, اعتبارات بعد استكمال المشروع

النتياء مف تنفيذه؛ إذ بسبب التأخير لمدة ستة اشير في . ىناؾ عدد مف االتجاىات لممشروع حتى بعد ا66
. وتشير 2012بدء أنشطة المشروع، يكوف مف المنشود تمديد تاريخ استكماؿ المشروع إلى ديسمبر 

 المفوضية األوروبية ومعيا البنؾ الدولي والشركاء إلى:
األفريقي إنشاء المعيد األفريقي  ( بينما مف المخطط حاليًا أف تعتمد الدوؿ األعضاء في االتحاد1)      

، فإف األمور ال تزاؿ في بدايتيا. 2012لمتحويالت خالؿ اجتماع وزاري يتـ عقده في أبريؿ 
لتحقيؽ المزيد عمى صعيد بناء قدرات المعيد األفريقي واألمر يقتضي عممية تأىيؿ كاممة 

العمؿ بمساندة ودعـ األمانة  لمتحويالت لتمكينو مف إجادة أداء وظائفو. ويمكف بدء جزء مف ىذا
 .2012حديثة العيد ولكـ ال بد مف بذؿ جيد أكبر ومستداـ يستمر إلى ما بعد ديسمبر 

( وبالقدر نفسو مف األىمية، إف لـ يكف أكثر أىمية، يجب ضماف استمرارية العمؿ الذي بدأ في 2)      
ة القطرية طاؿ في أف ىذه األنشإطار المشروع في الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي. وال جد

أىمية اساسية واصفات يتالءـ مع االحتياجات، وىي ذات المحددة تحتاج إلى دعـ محدد الم
بالنسبة لمدور المتوقع أف يضطمع بو المعيد األفريقي لمتحويالت )في مفوضية االتحاد 

لمتحويالت مف  ووفؽ تعبير آخر، يجب أف يأتي دعـ المعيد األفريقي األفريقي( في القارة.
الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التي أف تكوف في وضع يسمح ليا بتوفير راس الماؿ 

  البشري والمالي لممعيد األفريقي لمتحويالت.



28 
 

( يعد زيادة حجـ التحويالت مف أجؿ التنمية ىدفًا رئيسيًا. ومف المسمـ بو أف العمؿ المبذوؿ بشأف 3)      
حويالت وصندوؽ االستثمار لألفريقييف في الميجر المقترح ىو عمؿ شديد األىمية، ولكف المعيد األفريقي لمت

بواسطة تحويالتيـ. بداية، قد ال بد مف صياغة افتراضات بشأف ما يريد األفريقيوف في الميجر رؤيتو وعممو 
ألسرىـ ومجتمعاتيـ يكوف الكثيروف مف مرسمي التحويالت أمثر اىتمامًا باالحتياجات االستيالكية الفورية 

بداية جيدة  عنو بالنسبة لميد فاألوسع لمتنمية القطيرية. والثابت أف المشاورات عبر شبكة اإلنترنت تعد
ف األمر يستمـز بذؿ جيد أكبر لمتغمغؿ حويالت ومتمقييا، ولكدية لمتعرؼ عمى وجيات نظر مرسمي التومج

وأمريكا الشمالية والخميح واستراليا، وصواًل إلى فيـ  إلى داخؿ مجتمعات المياجريف األفريقييف عبر أوروبا
أفضؿ لرغباتيـ بشأف مجاالت توظيؼ أمواليـ )التحويالت والمدخرات(، حالة عدـ توجييا مباشرة إلى 

بمدًا أفريقيًا، بخصوص التحويالت  54سرىـ. والواقع أف ىذا العمؿ مع األفريقييف في الميجر، أي عبر أ
التصدي لمنطاؽ القائـ لمحديث، والذي غالبًا ما يخص حصريًا لو كاف فقط مف أجؿ يحتاج إلى دعـ، حتى 

    ممكًا ليا. الحكومات والمؤسسات الحكومية، حوؿ أمواؿ ليست
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