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 :  ممخص الدراسة

مرنة نسبينا خالؿ األزمة بأنيا  اتسمتكقد جزءن ال يتجزأ مف تمكيؿ التنمية العامميف  تدفقات تحكيالتتيعد 
جراءات كال سيما أف إ. ُٗ-جائحة ككفيدكذلؾ مقارنة ب، َُِْاء اإليبكال عاـ ، ككبََِٖالمالية لعاـ 

ـ  أدت إالعديد مف الدكؿ المضيفة  ينفذت في غالؽ التاإل تخفيض  لى فقداف المياجريف لكظائفيـ، كمف ث
مؾ ر البنؾ الدكلى االنخفاض فى حجـ تقد   ، حيثتدفقات تحكيالت العامميف القادمة الى الدكؿ النامية

فريقيا جنكب إدكؿ  يتكقع انخفاضيا ف، ك بميكف دكالر َُُبنحك  ََِِالتحكيالت العالمية خالؿ عاـ 
 %. ِّالصحراء بنسبة 

األفراد كاألسر كالشركات كالدكؿ التي تعتمد بشكؿ كبير عمى تدفقات التحكيالت عانى  ترتب عمى ذلؾ أف
فريقية عمى ر في التحكيالت سيقكض قدرة البمداف اإلفاالنخفاض الحاد المقدٌ  ،زمة مالية ضخمةأبالفعؿ مف 

، ناىيؾ عف قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة. كتؤكد ىذه الكرقة ُٗككفيد التعامؿ مع جائحة 
عمى أىمية سد فجكات تمكيؿ التنمية التي اتسعت بتقميص التحكيالت المالية كتقترح إجراء تعديالت كزيادات 

 .ُٗ –نمائية الرسمية كحؿ فكرم لتخفيؼ بعض اآلثار قصيرة المدل لكباء ككفيد في المساعدات اإل
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كما تسمط الكرقة الضكء عمى التدابير القصيرة كالمتكسطة األجؿ التي ينبغي أف يتخذىا صانعك السياسات 
ات ثار انخفاض تدفقآكالشركاء اإلنمائيكف في البمداف المرسمة كالمستقبمة عمى السكاء لمتخفيؼ مف 

الكرقة صانعي السياسات في البمداف المرسمة لمتحكيالت المالية إما بإتاحة أك  ىذه كصتأالتحكيالت. كلقد 
كية الصارمة المطمكبة مف المياجريف، كتحفيز استخداـ المنصات الرقمية، كحماية تخفيؼ متطمبات تحديد اليي 

لمتحكيالت بضماف  الميستقًبمةبمداف كصت صانعي السياسات في الكما أالمياجريف مف فقداف الكظائؼ. 
المراكز التي تقدـ التحكيالت في العمؿ عمى الرغـ مف تدابير اإلغالؽ، كتعزيز الشمكؿ المالي استمرارية 

لغاء أك تخفيض رسكـ المعامالت عمى التحكيالت.   الرقمي، كا 

 كسطة كطكيمة األجؿ    تحكيالت العامميف ، إفريقيا ،آثار قصيرة األجؿ، آثار مت الكممات الدالة :

 

Abstract: 

Remittance flows - which are an integral part of development financing - were 
relatively flexible during the 2008 financial crisis and the 2014 Ebola epidemic, 
yet they are relatively threatened by the Covid 19 pandemic. The closures 
implemented in many of the host countries have resulted in migrants losing their 
jobs, and thus reducing the flows of workers ’remittances to developing countries, 
as the World Bank estimated the decrease in the volume of those global transfers 
during the year 2020 to be about 110 billion dollars, with a decrease expected in 
sub- Saharan African countries by 23%. Individuals, families, companies and 
countries- that rely heavily on remittance flows- have already suffered from a 
massive financial crisis. The estimated sharp drop in remittances will undermine 
the ability of African countries to cope with the pandemic, not to mention their 
ability to achieve sustainable development goals. This paper stresses the 
importance of closing development financing gaps that have been widened by 
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reducing financial transfers and proposes adjustments and increases in ODA as 
an immediate solution to alleviate some of the short-term effects of the Covid-19 
epidemic. 

  The paper also highlights short and medium-term measures that policy makers 
and development partners in both sending and receiving countries should take to 
mitigate the effects of declining remittance flows. The paper recommended that 
policymakers in countries sending remittances either provide or reduce the 
rigorous identification requirements required by migrants to convert them, 
stimulate the use of digital platforms, and protect migrants from losing jobs. It 
also recommended to policy makers in remittance receiving countries to ensure 
that remittance centers continue to operate despite closure measures, enhance 
digital financial inclusion by expanding networks of fund operators, and abolish or 
reduce transaction fees for remittances. 

Key words: workers remittances, Africa, short-term effects, medium and long-
term effects 

 مقدمة:

" عمى مكاطنييا، كعمى نظـ الصحة العامة، ُٗ-"ككفيد كباء في الكقت الذم تستجيب فيو الحككمات لتأثير
فريقية. كاقتصاداتيا، نرل تغيرات في تدفقات التمكيؿ اإلنمائية، خاصة التحكيالت المالية إلى البمداف اإل

قطاعات مثؿ السياحة كالضيافة كالبناء كالتصنيع  ىناؾفباستثناء قطاعات الرعاية الصحية كالتجزئة كالزراعة، 
التي تكظؼ معظـ المياجريف، تكافح مف أجؿ التعايش مع اآلثار االقتصادية لتدابير اإلغالؽ التي اتخذتيا 

عمى األسر المعيشية تؤثر القيكد المفركضة عمى التنقؿ كال شؾ أف ، ُٗككفيد  الحككمات لمنع انتشار كباء
   .سكاء اف المرسمة لمتحكيالت المالية كالبمداف المستقبمة ليا عمى حدو كالشركات في البمد
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فقداف كظائفيـ، مما كاف لو  يتسببت ف يالت ُٗيشعر العماؿ المياجركف بتأثير جائحة ككفيد بالفعؿ  
ييا فالتحكيالت المالية تمثؿ قاليـ التي األفراد كاألسر كالمجتمعات في األ ؿعمى دخحيث أثرت عكاقب كخيمة 

ىمية كبيرة بالنسبة لمبقاء اليكمي. كلقد تكقع البنؾ الدكلى أف تنخفض التحكيالت عمى الصعيد العالمي بنحك أ
-ا إلى أف كباء "ككفيد% ، كتشير التقديرات أيضن ُ.ِّبنسبة  فريقيا جنكب الصحراء الكبرلإ%، كفي َِ
 تحكيالتيـ السابقة.% مف حجـ  ٓأقؿ مف  يفر % مف المياجّٓ" سيؤدم إلى إرساؿ نحك ُٗ

 ىمية الدراسة :أ

أسكأ رككد عالمي منذ الكساد  ي إحداثفتتسبب  ُٗالجائحة الحالية ككفيد يتكقع صندكؽ النقد الدكلي أف
التي أصبحت  - فريقية، كمف المرجح أف تشيد البمداف اإلََِٖالكبير، كأسكأ بكثير مف األزمة المالية عاـ 

ا أكثر حدة آثارن  -د العالمي مف خالؿ سالسؿ القيمة العالمية كاألسكاؽ الماليةا في االقتصااآلف أكثر اندماجن 
حيث تشير التقديرات إلى أف اآلثار االقتصادية التي تترتب عمى  ة،مف ىذه األزمة مقارنة باألزمات السابق

 إلى الفقر المدقع. امميكف شخصن  ِٕفريقيا قد تدفع في أفضؿ األحكاؿ بنحك إتمؾ الجائحة في 

اا كلقد أصبحت التحكيالت مصدرن   ْٔفريقية. كبمغت تمؾ التحكيالت مبمداف اإلللتمكيؿ األجنبي في ا ميمن
(، مدعكمة بظركؼ َُِٕعف عاـ  ا% تقريبن  َُ)بزيادة قدرىا  َُِٖمميار دكالر أمريكي في عاـ 

فريقية تأثر العمالة اإل اقتصادية قكية في االقتصادات مرتفعة الدخؿ. كتشير تقارير المؤسسات الدكلية إلى
غالقيا بسبب إتـ  يالشمالية كالشرؽ األكسط كآسيا الت ريكاالمياجرة كالمقيمة بالدكؿ الثرية في أكركبا كأم

مما تسبب في فقداف كظائفيـ أك تخفيض ركاتبيـ بسبب التكسع في تطبيؽ سياسات اإلغالؽ  ؛فيركس ككركنا
 .كالحظر لمكافحة تفشي الكباء

فريقية منخفضة التخفيؼ مف كطأة الفقر في البمداف اإل يىمية الدراسة، حيث تسيـ التحكيالت فأكىنا تتضح 
ـ   ،الدخؿ، كترتبط بارتفاع اإلنفاؽ عمى التعميـ، كتحد مف عمالة األطفاؿ في األسر المعيشية المحركمة  كمف ث

تمؾ المجاالت مما يسيـ فى  نفاؽ عمىف انخفاض قيمة تمؾ التحكيالت سيحد مف قدرة تمؾ الدكؿ عمى اإلإف
ثار المتكقعة النخفاض تدفقات ىـ اآلأتحاكؿ الدراسة تحديد  كبالتالى ،تراجع معدالت النمك كالتنمية بيا

 ثار.التحكيالت المالية عمى اقتصادات الدكؿ االفريقية ، ككذلؾ كضع بعض الحمكؿ لمجابية تمؾ اآل
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 ىدف الدراسة : 

تسمط الضكء فريقية، ك تمؾ الجائحة عمى تحكيالت العامميف بالقارة اإلل المتكقعة اآلثارلى تحميؿ إيدؼ الكرقة ت
عمى التدابير القصيرة كالمتكسطة األجؿ التي ينبغي أف يتخذىا صانعك السياسات كالشركاء اإلنمائيكف في 

 .انخفاض تدفقات التحكيالت آثار لمتخفيؼ مفحدو سكاء البمداف المرسمة كالمستقبمة عمى 

 لية الدراسة : شكاإ

لى انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، كزيادة في ىركب رؤكس إ ُٗدت جائحة ككفيد أ   
فيما يتعمؽ ي. أما األمكاؿ، كتضييؽ األسكاؽ المالية المحمية، كتباطؤ االستثمارات، كذلؾ عمى المستكل العالم

ف كانت -المحمي اإلجمالي ناتجتتكقع منظمات دكلية مختمفة حدكث خسارة في الف فريقياإب النسب  تتفاكت كا 
نمك الناتج المحمي اإلجمالي معدؿ فريقيا أف ينخفض حيث تكقعت المجنة االقتصادية إل -في ذلؾ  المئكية

. كيتكقع البنؾ الدكلي أف ينخفض نمك الناتج ََِِ% في عاـ ٖ.ُإلى  َُِٗ% في عاـ ِ.ّلمقارة مف 
-إلى  َُِٗ% في عاـ ْ.ِفريقيا جنكب الصحراء الكبرل بشكؿ حاد مف إالمحمي اإلجمالي الحقيقي في 

ا مف ََِِ% في عاـ ُ.ِ -إلى  َُِٗ% في عاـ ُ.ّ، في حيف يتكقع صندكؽ النقد الدكلي انخفاضن
ذا أضفنا إلى ذلؾ. ََِِ% في عاـ ٔ.ُ عدـ اليقيف بشأف مكعد انتياء الكباء، فإف الخسارة الفعمية في  كا 

كمع التكقعات بانخفاض تدفقات ، مي اإلجمالي قد تككف في الكاقع أعمى مف التقديراتنمك الناتج المح
المزيد مف تراجع معدالت النمك  يف ذلؾ سيسيـ فإفريقية، فالتحكيالت المالية التى تستقبميا الدكؿ اإل

مد عمى تعت التي الدكؿ يخاصة ف ،ُٗاالقتصادم كالتنمية في تمؾ الدكؿ خالؿ فترة تفشى كباء ككفيد 
 ة  العديد مف األسر المعيشية، كيدفعيا إلى الفقر.يعمى رفاى االتحكيالت المالية، حيث سيؤثر ذلؾ سمبن 

 منيج الدراسة :  

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي لمالءمتو لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات، كذلؾ مف خالؿ جمع 
مف مصادر كبيانات كدراسات منشكرة عمى قاعدة بيانات البيانات كالمعمكمات كاالعتماد عمى ما ىك متاح 

 البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي عف تحكيالت العامميف .

 فرضية الدراسة : 
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 عمى تحكيالت العامميف بدكؿ إفريقيا جنكب الصحراء.  ُٗاألثر السمبي لتفشي كباء ككفيد  -

ع معدالت النمك كالتنمية بالدكؿ اإلفريقية سيؤدل انخفاض مستكل تحكيالت العامميف بإفريقيا إلى تراج -
 جنكب الصحراء المعتمدة بشدة عمى ىذه التحكيالت . 

 تساؤالت الدراسة : 

 تنطمؽ الدراسة مف التساؤليف اآلتييف :

ما أىـ اآلثار المتكقعة عمى تحكيالت العامميف بدكؿ إفريقيا جنكب الصحراء جراء تفشى كباء ككفيد  -
 ؟ُٗ

المتبعة لمتخفيؼ مف حدة تمؾ اآلثار عمى تحكيالت العامميف بدكؿ إفريقيا جنكب ما أىـ السياسات  -
 الصحراء ؟  

طار إكؿ منيا خاتمة، يتناكؿ المحكر األتمييا مقدمة ك تسبقيا ربعة محاكر ألى إطار ىذا اإل يفتنقسـ الكرقة ك 
مف الكرقة عمى   يحكر الثانكيركز الم ثار المتكقعة لجائحة ككركنا عمى تحكيالت العامميف،نظرل حكؿ اآل

مدل تأثر تحكيالت  الثالثحيف يعرض المحكر  ي، فبدكؿ إفريقيا جنكب الصحراءحجـ تحكيالت العامميف 
فيتناكؿ المحكر الرابع أما زمات السابقة مقارنة بأزمة كباء ككركنا، باأل بدكؿ إفريقيا جنكب الصحراءالعامميف 

 عف ككركنا عمى تحكيالت العامميف بالقارة. ثار السمبية الناجمة سبؿ الحد مف اآل

 

 ثار المتوقعة لجائحة كورونا عمى تحويالت العاممينحول اآل يطار نظر إواًل : أ

ثار آف إكمع ذلؾ ف ،سكاء اقتصادات البمداف الغنية كالفقيرة عمى حدو أربؾ  ُٗكباء ككفيدال شؾ أف     
كبر في العديد مف االقتصادات منخفضة الدخؿ أككف الصدمة االقتصادية الناجمة عف تفشى ىذا الكباء ت

بسبب فقداف التحكيالت المالية التي يرسميا العماؿ المياجركف العاممكف في بمداف أجنبية إلى  ؛كاليشة
بالدىـ. كتمثؿ تدفقات التحكيالت المالية إلى الدكؿ ذات الدخؿ المنخفض كالدكؿ اليشة شرياف الحياة الذم 

بمغت تدفقات التحكيالت  َُِٖففي عاـ  ،ا إيرادات ضريبية لتمؾ الدكؿية، كيكفر أيضن يدعـ األسر المعيش
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كالمساعدات  مميار دكالر، متجاكزة االستثمار األجنبي المباشر، كاستثمارات المحفظة َّٓإلى ىذه البمداف 
اض تدفقات (. كمف المرجح أف يؤدم انخفُأىـ مصدر لمدخؿ مف الخارج )انظر الشكؿ ، بكصفياالخارجية

التحكيالت المالية إلى زيادة الضغكط االقتصادية كالمالية كاالجتماعية عمى حككمات ىذه البمداف التي تكافح 
 cviiبالفعؿ مف أجؿ التكيؼ حتى في األكقات العادية.

قية تتزامف خالليا دكرة األعماؿ التجارية لمعديد مف البمداف المتمك فالتحكيالت المالية ىي تدفقات مف الدخؿ  
لمجانبيف، حيث تكفر  بنامع تمؾ التي تقكـ بيا البمداف المرسمة. كفي األكقات العادية تككف ىذه العالقة مكس

ليو األسر في بمداف إلييا اقتصادات البمداف المضيفة، كتكفر الدخؿ الذم تحتاج إالعمالة التى تحتاج 
 الميستقًبمةبمداف المضيفة كالبمداف لمماؿ التجارية المياجريف األصمية. غير أف ىذه الصمة الكثيقة بيف دكرة األع

مثؿ تمؾ –فالصدمات التي تتعرض ليا اقتصادات البمداف المضيفة لممياجريف  تنطكم عمى بعض المخاطر،
لمتحكيالت. فعمى سبيؿ المثاؿ، بالنسبة لبمد  الميستقًبمةيمكف أف تنتقؿ إلى البمداف  -ُٗالتي سببيا كباء ككفيد 

% في فجكة  ُ% عمى األقؿ مف ناتجو المحمي اإلجمالي السنكم، فإف انخفاض َُلتحكيالت تمثؿ  ميستقًبؿ
الفرؽ بيف النمك الفعمي كالنمك المحتمؿ( في البمد المضيؼ سكؼ يميؿ إلى تقميص فجكة الناتج  أمالناتج )
 cviii% تقريبا ُبنسبة  الميستقًبؿفي البمد 

( بالبميون 0292-9112نخفضة الدخل واليشة خالل الفترة )( التدفقات المالية لالقتصادات م9كل )ش
 سعار جارية(أدوالر )

 
عمى تدفقات التحكيالت المالية التي قد تككف أسكأ مما كانت عميو خالؿ  ةثاره السمبيآكسيمقي ىذا الكباء ب

ثار ذلؾ  آحد مف ، كسيتزامف ذلؾ فى الكقت الذم تحاكؿ فيو البمداف الفقيرة الََِٖاألزمة المالية في عاـ 
خفض العماؿ المياجركف الذيف يفقدكف كظائفيـ التحكيالت الفيركس عمى اقتصاداتيا. كمف المرجح أف يي 
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يرادات كاإل يلمدخؿ القكم ا ميمنا. كستفقد البمداف المتمقية مصدرن يصمالمالية إلى أسرىـ في كطنيـ األ
 cixالكقت الذل تككف في أشد الحاجة إلييا يف الضريبية

، ََِِمميار دكالر في عاـ  ََُفقان لمبنؾ الدكلي، فمف المتكقع أف تنخفض تدفقات التحكيالت بنحك كك  
(. كستتأثر ُ)انظر الجدكؿ  َُِٗعف مستكاىا في عاـ  ا% تقريبن  َِبنسبة  اكىك ما يمثؿ انخفاضن 

 يؿ ديكنيا كخدمتيا. المكازيف المالية كالتجارية، كستنخفض قدرة البمداف منخفضة كمتكسطة الدخؿ عمى تمك 

 

 ( تقديرات وتوقعات تدفقات التحويالت المالية إلى المناطق المنخفضة والمتوسطة الدخل9جدول )

 e 2020 f 2021 f 2019 2018 2017 2016 2009 المنطقة

 بالبميون دوالر

البمدان منخفضة 
 ومتوسطة الدخل

307 446 487 531 554 445 470 

سيا و آشرق 
كيالباسيف  

80 128 134 143 147 128 138 

اوروبا و وسط 
 اسيا

36 46 55 61 65 47 49 

مريكا الالتينية أ
 و الكاريبى

55 73 81 89 96 77 82 

و  وسط و شرق
فريقياإغرب   

33 51 57 58 59 47 48 

سياآجنوب   75 111 118 132 140 109 115 
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فريقيا جنوب إ
 الصحراء

29 39 42 48 48 37 38 

 602 572 714 694 643 597 437 العالم

 نسبة النمو %

البمدان منخفضة 
 ومتوسطة الدخل

-5 -1.5 9.1 9 4.4 -19.7 5.6 

سيا و آشرق 
كيالباسيف  

-4.8 -0.5 5.1 6.8 2.6 -13 7.5 

وروبا و وسط أ
سياآ  

-14.7 -0.3 20 10.9 6.6 -27.5 5 

مريكا الالتينية أ
 و الكاريبى

-11.3 7.4 11 9.9 7.4 -19.3 5.9 

و  وسط و شرق
فريقياإغرب   

-6.2 -1.2 12.1 1.4 2.6 -19.6 1.6 

سياآجنوب   4.5 -5.9 6.2 12.1 6.1 -22.1 5.8 

فريقيا جنوب إ
 الصحراء

-0.2 -8.3 9.3 13.7 -0.5 -23.1 4 

 5.2 19.9- 2.8 8 7.7 0.9- 5.1- العالم
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Source: world bank, COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, Migration 
and Development, Brief no. 32 , ( world bank: Washington D.C., April 2020), 

p.8 

 ارخيصن بكصفيا مصدرنا تعتمد المصارؼ في البمداف المصدرة لممياجريف عمى تدفقات التحكيالت المالية 
، ُٗظؿ جائحة ككفيد  لتمكيؿ الكدائع، كمف المرجح أف تشيد ىذه المصارؼ زيادة في تكاليؼ عممياتيا فى

ستنخفض إلى  -سكاء إلى القطاع الخاص أك لتمكيؿ العجز الحككمي  -كما أف قدرتيا عمى تقديـ االئتماف 
الحصكؿ عمى االئتماف  يف االذم عادة ما يكاجو قيكدن  -عالكة عمى ذلؾ فإف القطاع الخاص cxكبير. حدو 

مف المرجح أف  -ات صغيرة كمتكسطة الحجـ يعممكف لحسابيـ الخاص كمشركع اكيضـ في الغالب أشخاصن 
ائتماف أكثر صرامة مف البنكؾ، كؿ ىذا يأتي  شركط يفقد تمكيؿ التحكيالت المالية، باإلضافة إلى التعامؿ مع

 cxiمع انخفاض الطمب عمى خدمات كمنتجات تمؾ البنكؾ نتيجة لألزمة. اتزامنن 

البمداف الغنية، كقد يفقد المياجركف غير العامميف قد تؤدم األزمة إلى تفاقـ الضغط عمى أسكاؽ العمؿ في 
ففي دكؿ الخميج عمى سبيؿ  في البمداف المضيفة كيضطركف إلى العكدة إلى ديارىـ. امقيمن بكصفو مركزىـ 

عمى  تعتمداف -المممكة العربية السعكدية كاإلمارات العربية المتحدة المثاؿ ال الحصر نجد أف كالن مف 
نخفاض أسعار يترتب عمى ا يمكف أفك  -فريقيا كجنكب شرؽ آسياإالشرؽ األكسط كشماؿ  العمالة الكافدة مف

( إلى ديارىـ. كمف المرجح بالفعؿ بالفيركس مصابيف عكدة المياجريف )كبعضيـ النفط كالنشاط االقتصادم
باب العاطميف أف ينضمكا إلى العاطميف عف العمؿ في بمدانيـ األصمية في أسكاؽ العمؿ التي تعج بالفعؿ بالش

 عمى النظاـ الصحى اليش بالفعؿ. عف العمؿ، فضالن عف ممارسة المزيد مف الضغكط

ا ا كبيرن ا أكبر لمبمداف التي تعتمد اعتمادن بالمقارنة مع األزمات االقتصادية السابقة، فإف ىذا الكباء يشكؿ تيديدن 
تدفقاتيا ، بؿ  يفا لف تشيد فقط انخفاضن  لمتحكيالت الميستقًبمةعمى إيرادات التحكيالت المالية. فالبمداف 

لييا إا في حجـ المعكنة القادمة ستشيد في الكقت نفسو خركج تدفقات مف رأس الماؿ الخاص، كربما انخفاضن 
تدفؽ  يؤدمثار انتشار الفيركس عمى اقتصاداتيا . كعادة ما آمف الدكؿ المانحة التى تكجو مكاردىا لمكافحة 

 -دما ييرب رأس الماؿ الخاص مف بمد ما بسبب حدكث صدمة فى االقتصاد الكميعن -التحكيالت المالية 
ظؿ األزمة الحالية الناجمة عف  يأثر ىركب رأس الماؿ. كعمى النقيض مف ذلؾ، كفالى التخفيؼ مف 
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عف انخفاض  فضالن  ،، يتكقع اف تشيد البمداف الفقيرة كمتا الظاىرتيف: ىركب رؤكس األمكاؿُٗفيركس ككفيد 
لمتحكيالت  الميستقبمة. كمع تراجع الطمب العالمي، سيككف مف الصعب عمى البمداف  cxiiتدفقات التحكيالت في

المالية أف تخرج مف ىذه األزمة. كال يمكف تكقع أف يؤدم انخفاض قيمة العممة إلى حفز الطمب عمى 
لعديد في ااالقتصادم صادراتيا أك جذب السياحة ، كمف المرجح أف يؤدم ضعؼ العممة إلى تفاقـ الكضع 

مف الدكؿ منخفضة الدخؿ كاليشة التي تككف ديكنيا بالعممة األجنبية، مما يزيد مف انخفاض الطمب المحمي 
 cxiiiكيؤدم إلى مزيد مف االنكماش في االقتصادات المحمية.

 فريقيا جنوب الصحراء: إحجم تحويالت العاممين فى :  اثانيً 

اا أصبحت التحكيالت مصدرن  فريقية جنكب الصحراء. كبمغت قيمة تمؾ لتمكيؿ األجنبي لمبمداف اإلفي ا ميمن
(، مدعكمة بظركؼ َُِٕعف عاـ  اتقريبن  % َُ)بزيادة  َُِٖمميار دكالر في عاـ  ْٔالتحكيالت 

 ُٖ يكال تسيـ تدفقات التحكيالت المالية بنسب مممكسة فؿ، اقتصادية قكية في االقتصادات مرتفعة الدخ
% مف إجمالي الناتج المحمي في ُفريقيا جنكب الصحراء، أم أنيا لـ تتجاكز إقميـ إفي  ابمدن  ْٖمف بيف  ابمدن 

ثيكبيا كزامبيا مف بيف البمداف ذات النسب جفريقيا كأنإ. كتعد جنكب تمؾ البمداف يف َُِٗعاـ  كال كبكتسكانا كا 
ف تمؾ النسبة تجاكزت أحيف  (. فيِلتحكيالت إلى الناتج المحمي اإلجمالي )الشكؿ في اا المنخفضة جدن 

فريقيا جنكب إقميـ إدكلة مف دكؿ  ُْ يف مف الناتج المحمي اإلجمالي( % ْقميـ )المستكل السائد باإل
لتراجع مستكل  انظرن  ؛الصحراء، كىذه البمداف ىي األكثر عرضة لالنخفاض الحاد في التحكيالت المالية

عمى سبيؿ  تسريح نسبة كبيرة مف العماؿ المياجريف.لى إضافة إالنشاط االقتصادم في بمداف المصدر، 
مف  % ٕ.ٓ -التي تعد مف أكبر خمس دكؿ مستفيدة في العالـ -بمغت تحكيالت العماؿ إلى نيجيريا المثاؿ

مف الكاليات المتحدة كأكركبا كالكاميركف كاإلمارات العربية المتحدة تأتى الناتج المحمي اإلجمالي، معظميا 
نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي كفريقيا التي تتمقى تحكيالت كبيرة إمداف األخرل في غرب كالصيف. أما الب
في  ممستكل النشاط االقتصاد يثر التراجع المممكس فأ%(. كقد  ُ.ٗك )ج%( كتك  ٗ.ٗفيي السنغاؿ )

، ( % ٕ.ُٓك )فريقيا عمى تدفؽ التحكيالت إلى البمداف المعتمدة عمى التحكيالت المالية مثؿ ليسكتإجنكب 
 cxiv.(% ٖكزيمبابكم )
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 0291خالل عام GDPفريقيا جنوب الصحراء كنسبة من إ( تحويالت العاممين فى دول 0شكل )

 
Source: world bank, world development indicators,                    : مف إعداد الباحثة بناءن عمى 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT 

فريقيا جنكب الصحراء، كىي سادس أكبر متمؽو لمتحكيالت إ قميـإلمتحكيالت في  ال تزاؿ نيجيريا أكبر متمؽو 
مميار دكالر في  ٖ.ِّ المالية بيف البمداف منخفضة كمتكسطة الدخؿ، حيث قيدِّر حجـ تمؾ التحكيالت بنحك 

(. كتحتؿ غانا ككينيا المرتبة الثانية ّ)الشكؿ  َُِٖمف نصؼ مميار مقارنة بعاـ  ثر، بزيادة اكَُِٗعاـ 
بميكف دكالر عمى التكالي. كقد بدأ جنكب السكداف  ٖ.ِك ، بميكف دكالر ٓ.ّقميـ، حيث تمقتا كالثالثة في اإل

كفي عاـ . في إحصاءات ميزاف المدفكعات لصندكؽ النقد الدكلي في اإلبالغ عف التحكيالت المالية امؤخرن 
 ي(. كلقد تكقع البنؾ الدكل% ّْقميـ) أكثر مف ، بمغت نسبة التحكيالت المالية بيا أعمى نسبة في اإلَُِٗ

فريقية التي تمثؿ فييا تمؾ التحكيالت حصة حدكث انخفاض حاد فى تحكيالت العامميف بالنسبة لمبمداف اإل
، حيث شيد العديد مف العماؿ المياجريف  ََِِخالؿ عاـ  كذلؾ مف الناتج المحمي اإلجمالي،كبيرة 
 OECD.cxv)كالتنمية ) مفي دخكليـ، ال سيما في البمداف األعضاء في منظمة التعاكف االقتصادا انخفاضن 
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 0291فريقيا جنوب الصحراء خالل عام إقميم إالمستقبمة لمتحويالت فى 

 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى : 

Source: World Bank, COVID-19 Crisis through a Migration Lens, Migration  

 and Development Brief no.32, (World Bank: Washington D.C., April 2020) 

 (.ْ، كما يتضح مف الشكؿ )رساؿ التحكيالتإ يقاليـ تكمفة فكثر األأ فريقيا جنكب الصحراء مفإقميـ إكيعد 
دكالر إلى الدكؿ  ََِلقاعدة بيانات أسعار التحكيالت في جميع أنحاء العالـ، بمغ متكسط تكمفة إرساؿ  افكفقن 

، كىك أقؿ بقميؿ مف التكمفة فى الربع ََِِ% في الربع األكؿ مف عاـ 6.8متكسطة كمنخفضة الدخؿ 
% في الربع األكؿ مف عاـ  ٗ.ٔالتحكيالت العالمية مف ، كلقد انخفض متكسط تكمفة َُِٗكؿ مف عاـ األ

كال يزاؿ ىذا الرقـ أكثر مف ضعؼ الحد  cxvi.ََِِكؿ مف عاـ % في الربع األ ٖ.ٔإلى  َُِٗ
كما ىك مكضح بالشكؿ  ََِّ% بحمكؿ عاـ  ّكالبالغ  ىداؼ التنمية المستدامةأ المنصكص عميو ضمف

ْ . 

 

 قاليمفريقيا جنوب الصحراء مقارنة ببقية األإقميم إ يرسال التحويالت فإ( تكمفة 6شكل )

 
 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى : 

Source: world bank, World Bank Remittance Prices Worldwide database, 

https://remittanceprices.worldbank.org/. 
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 ، كما%( مقارنة ببقية الدكؿ منخفضة كمتكسطة الدخؿٗعمى تكمفة) ريقيا جنكب الصحراء الكبرل األفإظمت 
فريقية في المحيط اليادئ أعمى ظمت تكاليؼ التحكيالت المالية عبر العديد مف الممرات كالجزر الصغيرة اإل

 يجمالإكف أكثر مف ثمثي فريقيا جنكب الصحراء يشكمإقميـ إف داخؿ يف المياجر أ%. فبالرغـ مف  َُمف 
 cxviiاقميـ مرتفعة جدن قميـ ، فإف تكاليؼ التحكيالت داخؿ اإلالمياجريف الدكلييف مف اإل

 91زمات السابقة مقارنة بأزمة وباء كوفيد فريقيا باأل في إمدى تأثر تحويالت العاممين : اثالثً 

باألزمات العالمية. كذلؾ  -نميةا مف عناصر تمكيؿ التبكصفيا عنصرن -عادة ما تتأثر التحكيالت المالية 
جمالى إ٘ مف ِّبغض النظر عما إذا كاف مركز األزمة في البمداف المتقدمة التي تستضيؼ حكالي 

المياجريف بالعالـ الذيف يحكلكف أعمى قيمة مف التحكيالت، أك في البمداف النامية التي تستضيؼ حكالي 
ليما أىمية نسبية بالنسبة  اككانت اف حدثتا مؤخرن . كىناؾ أزمتاcxviiiالمياجريف بالعالـ يجمالإ٘ مف ّْ

 .  َُِْككباء اإليبكال في عاـ  ََِٖاألزمة المالية العالمية لعاـ  :ىما ،فريقيةلمتحكيالت المالية اإل

  0222العالمية لعام  األزمة المالية -9

خرل بحكـ تقمص االقتصادات األ إلىالكاليات المتحدة كلكف ما لبثت أف انتقمت  يزمة فبدأت تمؾ األ
ك التخفيؼ مف حدتيا،  حيث انتقمت األزمة أالحكاجز التى كانت تحكؿ دكف تسرب الصدمات االقتصادية 

مباشره كنتيجة  :كلىاأل ،فريقية خالؿ قناتيفاالقتصادات اإل إلىالمالية العالمية مف االقتصادات المتقدمة 
 سيـ الدكلية.أسكاؽ الديكف كاأل يطبيعية لمتعرض لمركابط المالية ف

ك تدفقات أك التحكيالت أمجاؿ التجارة الخارجية  يسكاء ف يغير مباشرة مف خالؿ االقتصاد الحقيق :الثانية
 المساعدات.

 مرنة كمستقرة إلى حد ما.  ََِٖالؿ األزمة المالية لعاـ خ  ظمت التحكيالت المالية إلى البمداف النامية
، إال أف التحكيالت  ََِٗك ََِٖيف فقدكا كظائفيـ في عامى الرغـ مف أف معظـ العماؿ المياجر فعمى 

التمكيؿ الخارجي بأنكاع %. كىى نسبة ضئيمة مقارنة ٔالمالية العالمية لـ تظير سكل انخفاض بنسبة 
اآلخر، مثؿ االستثمار األجنبي المباشر، كالديف الخاص كتدفقات االستثمارات فى المحفظة التي شيدت 
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 افريقيا جنكب الصحراء فقد شيد انخفاضن إقميـ . كبالنسبة إلcxixعمى التكالي % َٖك  % َْا بنسبة انخفاضن 
 cxx( أدناه ٓ% فى قيمة تدفقات التحكيالت المالية، عمى نحك ما ىك مبيف في الشكؿ )ْمقداره 

 0222زمة المالية العالمية فريقيا جنوب الصحراء خالل األ إلى إ( تدفقات التحويالت 1شكل )

 

Source: World Bank (WB).. Migration and Remittances Data2017 

 
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/mig,

data-remittances-nratio 

ضحى  ،أوالً كفي خضـ ىذه األزمة تمكف المياجركف مف الحفاظ عمى تدفؽ التحكيالت بطرؽ مختمفة منيا :  
المياجركف الذيف فقدكا كظائفيـ بمدخراتيـ مف أجؿ التحكيالت المالية إلى أف تمكنكا مف إيجاد مصادر بديمة 

التشييد كالبناء  قطاعات زمة، مثؿباأل تأثرناكثر في القطاعات األ، عندما فقد المياجركف عمميـ وثانيالمدخؿ ، 
مما مكنيـ مف الحفاظ  ؛كالتصنيع، تحكلكا إلى العمؿ بدكاـ جزئي أك كامؿ في تجارة التجزئة ك/أك الزراعة

رساؿ التحكيالت المالية إلى  لية في أعقاب األزمة الما، ثالثاسرىـ في البمداف النامية. أعمى مصدر رزقيـ كا 
كبعدىا، خفض بعض المياجريف نفقاتيـ حتى يتمكنكا مف الكفاء بالتزاماتيـ بإرساؿ  ََِٖالتي شيدىا عاـ 

المياجريف عمى تدفقات التحكيالت المالية إلى بمدانيـ األصمية في حفاظ قدرة  أسيمتكلقد cxxiالتحكيالت.
في امتصاص الصدمات . ككفرت  اكرن التخفيؼ مف أثر األزمة المالية في البمداف األفريقية، حيث لعبكا د

 cxxiiتدفقات التحكيالت ىذه دخالن مٌكف األسر المعيشية مف التعافي مف االنييار االقتصادم. 

  0296خالل عام   وباء اإليبوال -0

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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كأسفرت التدابير الحككمية لحماية  فريقيا،إقميـ غرب إكتركز معظمو فى  َُِْحدث كباء اإليبكال في عاـ 
غالؽ الحدكد مع البمداف الصحة كالسالمة ا لعامة عف فرض الحجر الصحي عمى المناطؽ المتضررة كا 

كقد أدت ىذه التدابير إلى تعطيؿ التنقؿ عبر الحدكد إلى حد كبير كاألنشطة االقتصادية في  .المتضررة
ال ا، مممكسن  امما جعؿ لمتحكيالت المالية دكرن  ؛قميـعمى اقتصادات اإل اثر سمبن أقميـ. كما أف تفشي المرض اإل

انظر  )كخالؿ كباء اإليبكال، ظمت التحكيالت المالية ثابتة .سيما في دعـ األسر المعيشية كالشركات الصغيرة
فريقيا كالعماؿ المياجركف في أمريكا الشمالية إ. كقد استخدمت جماعات الشتات في غرب (( أدناهٔالشكؿ )

ف األغذية كاإلمدادات الضركرية خالؿ فترة الحجر كأكركبا التحكيالت المالية لمساعدة األسر عمى تخزي
 cxxiiiالصحي.

 يبوالزمة وباء اإلأفريقيا جنوب الصحراء خالل إلى إ( تدفقات التحويالت 4شكل )

 
Source: World Bank (WB). 2019. Migration and Remittances Data 

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/mig,
data-remittances-ration 

فريقيا، كال سيما في إا في استخداـ كقبكؿ نظـ الدفع الرقمية في جميع أنحاء غرب األزمة أيضن  أسيمتكقد 
فريقيا أف تصمـ سياسات كلكائح رقمنة لمقطاع إالبمداف المتضررة. كنتيجة لذلؾ، كاف عمى بمداف غرب 

المحافظ  اـالمالي، شممت تنظيـ استخداـ منصات الدفع، كربطيا بالمؤسسات المالية كعمالت الدفع، كاستخد
كيالتيـ. كفي أعقاب األزمة، تحلاإللكتركنية لدفع ركاتب العامميف الصحييف كضماف تمقي أسر المياجريف 

قميـ، فعمى سبيؿ المثاؿ تـ استخداـ التحكيالت كفرت التحكيالت األساس لبدء األنشطة االقتصادية في اإل

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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لتمكيؿ المشركعات الصغيرة، كدفع الرسكـ المدرسية كفكاتير المستشفيات. كاستخدمت التحكيالت الجماعية 
 cxxivكبر لمساعدة المجتمعات المحمية التي دمرتيا األزمة. )المجمعة( في مشاريع البنية التحتية األ

 فريقية: عمى تحويالت العاممين اإل 91زمة وباء كوفيد االثار المتوقعة أل  -3

فريقيا قد تدفع في أفضؿ إتشير التقديرات إلى أف اآلثار االقتصادية التي تترتب عمى تمؾ الجائحة في  
 cxxvمدقع.إلى الفقر ال امميكف شخصن  ِٕاألحكاؿ بنحك 

التأثيرات  -أ النقاط التالية : يفريقية فعمى التحكيالت اإل ُٗىـ التأثيرات المتكقعة لكباء ككفيد أكيمكف رصد 
 جل التأثيرات متوسطة األ -ب       جل قصيرة األ

 جل : التأثيرات قصيرة األ –أ 

 انخفاض حجم التحويالت : -9

، كمف َُِٗمميار دكالر أمريكي في عاـ  ْٔبػ  فريقيا جنكب الصحراءإقدرت تدفقات التحكيالت إلى 
بمعظـ  ُٗككفيد  كفى ضكء انتشار. cxxvi َُِِمميار دكالر أمريكي في عاـ  ٓٔالمتكقع أف ترتفع إلى 

فريقيا إفريقيا جنكب الصحراء، فمف المتكقع أف تبمغ التحكيالت إلى إاالقتصادات المضيفة لممياجريف مف 
عمى  (.ُ) انظر الجدكؿ  ََِِفي عاـ  % ُ.ِّاض تاريخي بنسبة جنكب الصحراء الكبرل أعمى انخف

المياجركف الذيف فقدكا كظائفيـ بتكييؼ قاـ ، التي خالليا ََِٖعكس األزمة المالية التي شيدىا عاـ 
" إلى إغالؽ العديد COVID-19أدل كباء " كقد لحفاظ عمى تدفؽ التحكيالت المالية،مف أجؿ ا كضاعيـأ

ارية كحٌد مف حركة المياجريف العاطميف عف العمؿ بمكجب مبدأ "البقاء في المنزؿ". كقد مف الشركات التج
جعؿ ذلؾ مف الصعب عمى المياجريف العثكر عمى كظائؼ جديدة )كلك مؤقتان( في أماكف اخرل . كقد 

ف عمى العكدة عدـ قدرة بعض المياجري يفا القيكد الحالية عمى السفر التي تطبقيا جميع البمداف تقريبن  أسيمت
نيـ يضطركف إما إلى التمسؾ بيا مف أجؿ المستقبؿ المجيكؿ إكبدالن مف تحكيؿ مدخراتيـ ف cxxvii.إلى ديارىـ

 أك استنزافيا لتمكيؿ بقائيـ اليكمي. 

رسال التحويالت بالنسبة لمدول المرسمة االنتقال نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية إل  -0
 والمستقبمة 
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فراد عمى الحد مف استخداـ المعامالت النقدية مف أجؿ الحد مف العالمية األ كلك منظمة الصحةئحث مس
تشجع بشكؿ متزايد عمى استخداـ   -بما فييا البمداف األفريقية -انتشار الفيركس التاجي. كلذلؾ فإف البمداف

عمى التنقؿ  ا ألف القيكد المفركضةنظرن  ؛ا عمى التحكيالتحؿ الدفع الرقمي.  كينطبؽ الخيار الرقمي أيضن 
ا. كعمى الرغـ مف أف ىذا كقكاعد التباعد االجتماعى في البمداف المرسمة قد حدت مف إمكانية التحكيؿ نقدن 

قد أدل إلى زيادة قصيرة األجؿ في االستخداـ العالمي لمنصات الدفع الرقمية إلرساؿ التحكيالت اإلجراء 
أف ىناؾ بعض المياجريف في البمداف المرسمة قد ال  :أحدىما ؛المالية، إال أنو يثير مجمكعتيف مف التحديات

 ،يككف لدييـ حساب مصرفي أك ىكية قانكنية أك متطمبات أساسية أخرل الستخداـ منصات الدفع الرقمية ىذه
نشاء حساب صعبة عمى األشخاص الذيف ال يستخدمكف ىذه المنصات  يما:كثاني قد تككف عممية التسجيؿ كا 

 cxxviiiبشكؿ متكرر.

ابتعاد بعض المياجريف عف استخداـ القنكات الرسمية إلرساؿ التحكيالت  إلىارتفاع تكاليؼ التحكيؿ كقد أدل 
المالية إلى أسرىـ. كعمى الرغـ مف أف الحككمات كالجيات الفاعمة في القطاع الخاص قد التزمت بخفض 

مؿ التي تحد مف تحكيميا إلى مف العكا اكبيرن  ىذه التكاليؼ عمى الصعيد العالمي، فإنيا ظمت مرتفعة كعامالن 
فريقيا. كفي المتكسط، تبمغ تكاليؼ التحكيؿ مف المجتمعات المضيفة الرئيسة لممياجريف مثؿ أكركبا كأمريكا إ

% عند  ٗدكالر أمريكي. كىذه القيمة ترتفع إلى  ََِ% مف تدفقات التحكيالت البالغة  ٓ.ٔكآسيا حكالي 
(،  كمع ذلؾ قد تختمؼ حالة ْكذلؾ كما اتضح مف الشكؿ )، صحراءفريقيا جنكب الإالتحكيؿ داخؿ منطقة  

فريقيا جنكب الصحراء، حيث قد يحتاج المياجركف إلى تغيير تحكيالتيـ إلى عممة دكلية مييمنة إقميـ إ
 cxxix)الدكالر األمريكي أك اليكرك( أكالن، ثـ إلى العممة المحمية لبمدىـ األصمي. 

ا فريقيا جنكب الصحراء الكبرل أقساطن إقميـ إتحكيالت المالية كمتمقكىا في كفي بعض القنكات، يدفع مرسمك ال
ىداؼ التنمية أبالحد المكجكد ضمف كىى قيمة مرتفعة لمغاية عند مقارنتيا  % َّتأمينية تصؿ إلى 
. كتعد المؤسسات المالية غير المصرفية أغمى قناة لتحكيؿ األمكاؿ، كلكنيا أقؿ %ّالمستدامة الذل بمغ 

(  8٘(  كما ىك مبيف منالشكؿ )ٗ.ٓفي األحجاـ المحكلة، بينما تعد مكاتب البريد ىي األقؿ تكمفة )  ايامن إس
 . 

 ( متوسط تكمفة التحويالت من قبل مقدمي الخدمات8شكل )
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Source: World Bank (WB).. Remittance prices worldwide, 2020 

,https://remittanceprices.worldbank.org/en 

عمى تحكيالت العامميف فى عدد محدد مف الدكؿ  ُٗجؿ لككفيد ثار قصيرة األكيمكف حصر عدد مف اآل
 : يفريقية عمى النحك التالاإل

)انظر  لمتحويالت المالية مثل نيجيريا وغانا وكينيا الُمستقِبمةبالنسبة لمبمدان الرئيسة  -
مممكسة عمى الرفاه  اأدناه(، فإف انخفاض حجـ التحكيالت سيككف لو آثارن 9الشكؿ 

بالنسبة لألسر المعيشية منخفضة الدخؿ، التي تعتمد عمى ىذه التدفقات في االستيالؾ 
 cxxxكاالستثمار في المشركعات الصغيرة.

 0292 يخالل عام فريقيا جنوب الصحراءإقميم إ( أكبر ثالث دول مستقبمة لمتحويالت المالية في 9شكل )
 ) بالبميون دوالر (: 0291و
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Source: world bank, COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, Migration 
and  Development Briefno.32 , ( world bank: Washington D.C., April 2020) 

فريقية التي تتسم بارتفاع نسبة التحويالت إلى الناتج المحمي وفى البمدان اإل  -
 اإلجمالي

٘ عمى التكالي مف الناتج المحمي ِِ٘ ك ُّحيث مثمت التحكيالت أكثر مف  مثؿ ليبيريا كغامبيا،   
ف تشيد ىذه البمداف حدكث انكماش أدناه. كيتكقع أ 10، كما ىك مكضح في الشكؿ َُِٗاإلجمالي في عاـ 

مداف مثؿ غامبيا، حيث حاد في اقتصاداتيا نتيجة النخفاض حجـ تمؾ التحكيالت. كقد بدأ ىذا بالفعؿ في ب
ا عمى ا مباشرن يرادات قطاع السياحة. كبالتالي، فإف انخفاض التحكيالت سيؤثر تأثيرن إتأثر االقتصاد بتراجع 

 .مف األسر المعيشية التي تعتمد عمى التحكيالت  % َٔأكثر مف 

اإلجمالي )متوسط  فريقية المعتمدة عمى التحويالت كنسبة من الناتج المحمي( أعمى البمدان اإل10شكل )
0291-0292) 

 
 مف اعداد الباحثة بناء عمى : 

Source: United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)., COVID-19 
in Africa – Protecting Lives and Economies. April 2020, p.21. 
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 ُٗرح كباء ككفيد ، مثؿ الصكماؿ، يطفريقية اليشة والمتأثرة بالصراعاتوفي الدول اإل -
 cxxxi% مف األسر التي تعتمد عمى التحكيالت المالية.َْصعكبات إضافية ألكثر مف 

وقد تتأثر البمدان اإلفريقية التي ال توجد بيا قاعدة متنوعة لمشتات بشكل أكبر مثل  -
السنغال، ال سيما وأن اقتصادات البمدان األوروبية التي يقيم بيا معظم ىؤالء العمال 

 cxxxii. قد تأثرت  سمًبا بالوباء  المياجرين

فريقية التي تتدفق منيا كمية كبيرة من التحويالت المالية ومن بين االقتصادات اإل -
فريقيا عماالن مياجريف مف بمداف الجماعة اإلنمائية إ، تستضيؼ جنكب فريقياإداخل 

بيا فريقي)السادؾ(، بما في ذلؾ زيمبابكم كمكزمبيؽ كليسكتك كمالكم كناميلمجنكب اإل
كزامبيا، كلقد فقد معظـ المياجريف العامميف في القطاع غير الرسمي كظائفيـ كعادكا إلى 

باإلضافة إلى ذلؾ مف المتكقع أف ينخفض الناتج  بعد تدابير اإلغالؽ، ديارىـ
 ََِِ% في عاـ ٖ.ٓ-إلى  َُِٗ% في عاـ ِ.َفريقيا مف إاالقتصادم لجنكب 

cxxxiiiقدرة المياجريف عمى العمؿ، كيحد مف تكافر  ، كمف شأف الرككد المتكقع أف يضعؼ
فرص العمؿ، كقدرتيـ عمى إرساؿ التحكيالت إلى بمدانيـ األصمية. عالكة عمى ذلؾ فقد 

مما أضعؼ حجـ التحكيالت التي يرسميا  ؛فريقياإانخفضت قيمة الراند في جنكب 
تراجع  ييا ففريقإانخفاض مستكيات التحكيالت المالية مف جنكب  كما أسيـ المياجركف.

الذيف زيمبابكل  معدالت النمك االقتصادم كالتنمية، كال سيما في بمداف ليسكتك ك
 cxxxivفريقيا. إلييـ مف جنكب إ عمى التحكيالت القادمةيعتمدكف 

 جلثار متوسطة األاآل-ب

-ديحدثيا كباء "ككنفي فأاآلثار قصيرة األجؿ التي يمكف تصؼ السيناريكىات المذككرة أعاله  أففي حيف 
، كفي حيف أنو مف الصعكبة بمكاف التنبؤ بما بدكؿ إفريقيا جنكب الصحراء" عمى التحكيالت المالية ُٗ

 سيحدث لمتحكيالت عمى المدييف المتكسط كالطكيؿ، ىناؾ عدة عكامؿ يجب أخذىا في االعتبار:
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ال يتجزأ مف تمكيؿ التنمية في البمداف  التحكيالت المالية كانت كال تزاؿ جزءن أف  -
شارت األمـ المتحدة بأف تسييؿ تدفقات التحكيالت أكقد  ،لمنخفضة كالمتكسطة الدخؿا

خطة ا ، بؿ أيضن َِّٔالمالية بتكمفة منخفضة لف يدعـ فقط أجندة عمؿ أديس أبابا 
 أسيمتك"أىداؼ التنمية المستدامة"، فمقد  ََِّاألمـ المتحدة لمتنمية المستدامة لعاـ 

لحصكؿ عمى المياه كالغذاء كالدكاء كاإلسكاف ادة الفقر ك التحكيالت في التخفيؼ مف ح
 يالتحكيالت ف أسيمتكمف ثـ  ،كتعزيز ريادة األعماؿ، كتمكيف المرأة كالطاقة النظيفة،

 cxxxvالتقدـ في العديد مف أىداؼ التنمية المستدامة.

 باإلضافة إلى ذلؾ، فإف المناخ السائد ال يجتذب المستثمريف المباشريف األجانب إلى -
تدفقات التمكيؿ  COVID-19لمبنؾ الدكلي، فقد خفض ا االقتصادات النامية. ككفقن 

الصناعات  ااألجنبي كشجع عمى زيادة ىركب رؤكس االمكاؿ مف البمداف النامية، تاركن 
 كالمصانع كالمشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ إما تعاني مف نقص التمكيؿ أك متكقفة،

جؿ المتكسط إلى خفض القدرة اإلنتاجية المحمية لمبمداف كىذا مف شأنو أف يؤدم في األ
النامية، كما سييدد خمؽ المزيد مف فرص العمؿ. كما يؤدم انخفاض التحكيالت إلى 
خفض الدخكؿ القابمة لمتصرؼ في األسر المعيشية، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض 

 cxxxviارية.% في حالة إغالؽ الحدكد التجُْ% إلى َُرفاه األسرة بنحك 

فريقية التي تعتمد عمى التحكيالت المالية، حيث ثار االقتصادية الكمية عمى االقتصادات اإلكتختمؼ اآل
يستطيع البعض امتصاص الصدمات بشكؿ أفضؿ مف غيره. كقد يتعرض البعض لضربة إضافية في الناتج 

ترتب عمى ذلؾ مف تأثير عمى األسر لما ي االمحمي اإلجمالي تتجاكز األثر االقتصادم لتدابير اإلغالؽ. كنظرن 
عادة تخصيص المكارد  المعيشية، سيتعيف عمى الحككمات أف تنظر في شبكات األماف االجتماعي كا 

ستتكقؼ قدرة التحكيالت عمى االنتعاش مرة أخرل عمى إمكانيات تنقؿ العماؿ المياجريف بعد ك  الشحيحة.
لبمداف المرتفعة كالمتكسطة كالمنخفضة الدخؿ ، كعكدة العديد دت التدابير الحالية لمغمؽ في اأ. كلقد ُٗككفيد 

كقات الطكارئ. كمف مف العماؿ إلى بمدانيـ األصمية إلى نفاذ النقدية التى كانت تحتفظ بيا تمؾ الدكؿ أل
يؤدم إلى انخفاض  المرجح أف تظؿ القيكد المفركضة عمى التنقؿ كاليجرة قائمة لبعض الكقت، مما قد
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كرفع  مساىمة التحكيالت المالية كآلية لمتكيؼ ستتراجعة في األجميف المتكسط كالطكيؿ، كمف ثـ تدفقات اليجر 
بيف  ُٗمعدالت النمك االقتصادل. كيشير بعض المحمميف إلى أف انتقاؿ التحكيالت فيما بعد كباء ككفيد 

ي كالمتقدـ مع احتمالية البمداف النامية قد يصبح أكبر مف انتقاؿ تدفقات التحكيالت بيف العالميف النام
كسيصبح الكضع االجتماعى  cxxxviiانخفاض التدفقات اإلجمالية لمتحكيالت المالية عمى المدل الطكيؿ.

 لمدة استمرار الكباء كما يتصؿ بو مف تدابير في مجاؿ السياسة العامة. اكاالقتصادل أكثر أك أقؿ خطكرة تبعن 

لممكنة عمى المدييف القصير كالمتكسط التي يمكف لمحككمات يناقش القسـ التالي مف الدراسة التدابير ا الذ  
كالشركاء الدكلييف اتخاذىا لدعـ المياجريف كأسرىـ لمكاجية االضطرابات الحالية كمساعدة األسر التي تعتمد 

 عمى التحكيالت المالية عمى أف تتمكف مف الحصكؿ عمى تدفقات التحكيالت المالية أثناء األزمة.

 عمى تحويالت العاممين بالقارة 91-لوباء كوفيدثار السمبية حد من اآلرابعًا: سبل ال

الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجمة كمنسقة فى األجميف القصير كالمتكسط بيف  ُٗتبرز أزمة كباء ككفيد 
تحصؿ األسر المعيشية التي تعتمد عمى التحكيالت المالية عمى تمؾ  مختمؼ أصحاب المصالح لضماف أف

فريقية خالؿ األزمة ، كما تتيح األزمة فرصة لخفض تكاليؼ التحكيالت المالية إلى البمداف اإل التحكيالت
قاليـ العالـ، ككذلؾ أ ياألعمى مقارنة بباق اىداؼ التنمية المستدامة( التي تعد حالين أ)اليدؼ العاشر مف 

 فريقية . تحسيف تدابير الشمكؿ المالي بالدكؿ اإل

 البمدان المرسمة لمتحويالت دور صانعى السياسات في  -9

قد يتبنى صانعك السياسات في البمداف المرسمة لمتحكيالت سياسات مؤقتة مثؿ تحفيز  - أ
استخداـ المنصات الرقمية، كباإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف تيجرل مع الحككمات كالجيات 

ت النقدية، كذلؾ التنظيمية تدابير لمحك األمية المالية كالتكعية بشأف البدائؿ المتاحة لمتحكيال
 مف خالؿ قنكات المعمكمات الحككمية الرسمية. 

العماؿ المياجريف مف انخفاض الدخؿ بيا كما يمكف لمحككمات أف تنفذ سياسات تحمي  - ب
جراءات تضمف حصكؿ العماؿ عمى إمؿ تمؾ السياسات عمى تكفقداف الكظائؼ. كقد تش
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ىذه التدابير العماؿ المياجريف  عمؿ مضمكف بعد رفع تدابير اإلغالؽ. كينبغي أف تستيدؼ
 كالعماؿ المنزلييف عمى السكاء. 

يمكف لمحككمات أف تقدـ إلى أرباب العمؿ مبادئ تكجييية بشأف اتخاذ تدابير محددة لمساعدة العماؿ  -ج
ا مذكرة تكجييية األجانب أثناء ىذه األزمة. فعمى سبيؿ المثاؿ، أصدرت المنظمة الدكلية لميجرة مؤخرن 

العمؿ كالشركات لتعزيز دعـ العماؿ المياجريف خالؿ ىذه األزمة، كقد قدمت الحككمة في سنغافكرة  ألصحاب
مبادئ تكجييية ألرباب العمؿ لمساعدة العماؿ األجانب عمى تحكيؿ ركاتبيـ إلى بمدانيـ األصمية، ال سيما 

. كما ينبغي عمى السمطات عندما تككف تحركات العماؿ مقيدة بسبب اجراءات التباعد االجتماعى كالعزلة
مكانية الحصكؿ عمى تمؾ الخدمات إالعامة تصنيؼ مقدمي خدمات التحكيالت عمى أنيا خدمة أساسية، مع 

 cxxxviiiخالؿ فترة اإلغالؽ

 لمتحويالت  المستقبمةدور صانعى السياسات في البمدان  -0

مثابة خدمات ب ينبغي اعتبار مقدمي الخدمات الذيف يتـ تمقى التحكيالت المالية مف خالليـ - أ
كتشمؿ شركات تحكيؿ األمكاؿ، كككالء األمكاؿ المتنقمة،  ،زمةكقت األ يأساسية كضركرية ف

كالمؤسسات المالية كالخدمات البريدية، كما ينبغى التأكد مف قدرة األفراد عمى الحصكؿ عمى 
 .cxxxixىذه الخدمات، مع االمتثاؿ لتكجييات الصحة العامة

المالي، كتكسيع شبكة شركات النقؿ المتعدد الكسائط، كال  ينبغى العمؿ عمى تعزيز الشمكؿ - ب
سيما تمؾ التي تستخدـ المنصات الرقمية. كفي حيف أف منصات األمكاؿ المتنقمة مكجكدة في 

فريقية كبديؿ لتعزيز الشمكؿ المالي، فإف بعض متطمبات نظاـ التحكيالت معظـ البمداف اإل
لمناطؽ الريفية مف جانب بعض السكاف الذيف الستخداميا في ا االمالية قد تشكؿ تحدين 

كىك ما قد  -فربط األمكاؿ المتنقمة بكجكد "ىكٌيات" قانكنية ،يعتمدكف عمى المعامالت النقدية
فراد عمى الحصكؿ عمى التحكيالت قد يسيـ في عدـ قدرة األ  -ال يممكو معظـ األفارقة

 المالية.
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تخفيض أك تعميؽ رسـك المعامالت المتعمقة بتحكيؿ  اكيمكف لمحككمات كالجيات التنظيمية أيضن  -ج
التحكيالت، كما يمكف التنازؿ عف رسكـ تحكيؿ الحساب المصرفي إلى محفظة نقالة كذلؾ بشكؿ مؤقت 

الحد اليكمي لممعامالت  M-Pesa لمساعدة أكلئؾ المقيميف في المناطؽ الريفية. ففي كينيا، زادت خدمة
كخفضت رسكـ المعامالت المدفكعة عمى كؿ معاممة مف  ،اتؼ المحمكلةتتـ مف خالؿ اليك  يالنقدية الت

 cxlالمعامالت الصغيرة، مما يسر نقؿ األمكاؿ بيف األفراد.

 كاألىـ مف ذلؾ، ينبغي لمحككمات أف تتدخؿ عمى نطاؽ أكسع لتنفيذ السياسات التي تدعـ الصالح العاـ، -د
ماعية، بما في ذلؾ المكاد الغذائية، كالخدمات الصحية، كذلؾ مف خالؿ تكفير الدعـ في مجاؿ الرعاية االجت

فعمى سبيؿ المثاؿ عرضت حككمة غانا ، كخدمات المياه كالطاقة المدعكمة، كال سيما خالؿ فترات اإلغالؽ
دفع فكاتير المياه لمكاطنييا. فمثؿ ىذه التدابير تسد الفجكة المالية المحمية التي نجمت عف انخفاض 

لمرعاية االجتماعية لضماف تكفير أجكر لغير  احزمن  افريقية أيضن ة. كقد تصمـ البمداف اإلالتحكيالت المالي
بتصميـ عدة  افريقية حالين القادريف عمى العمؿ في األعماؿ التجارية الممكلة مف التحكيالت. كتقكـ الدكؿ اإل

 cxliحـز إنقاذ لمساعدة المحتاجيف .

المالية عمى كضع برامج تفضيمية مثؿ تقديـ أسعار ف تسعى لتشجيع المؤسسات أيمكف لمحككمات  -ق
 يصرؼ تفضيمية، أك خفض رسكـ المعامالت عمى التحكيالت، أك برامج تخفيؼ عبء الديكف، مما يسيـ ف

سد الفجكة الناشئة عف انخفاض التحكيالت المالية. ففي كينيا عمى سبيؿ المثاؿ، تقدـ المصارؼ فترات سماح 
ثة أشير لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ كاألفراد، كما كضعت بمداف أخرل لسداد القركض تصؿ إلى ثال

 cxliiفريقيا برامج مف ىذا القبيؿ .إمثؿ غانا كجنكب 

 دور الجيات الفاعمة في القطاع الخاص  -3

تكفر ىذه األزمة فرصة لمجيات الفاعمة في القطاع الخاص مثؿ شركات النقؿ متعددة  - أ
مة الرقمية كالمحافظ اإللكتركنية لتكسيع استخداـ خدمات الكسائط كالبنكؾ كمنصات العم

فريقي. كيمكف لمجيات الفاعمة في القطاع الخاص أف تكسع نطاؽ االقتصاد الرقمي اإل
خدماتيا لتشمؿ األسر المعيشية في المناطؽ الريفية مف خالؿ الشراكة مع شركات 

مف قبؿ المستخدميف غير  ف تطرح منصات جديدة سيمة االستخداـأاالتصاالت، كما يمكف 
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ف يقكـ مقدمك خدمات التحكيالت أالمصرفييف كغير البارعيف في التكنكلكجيا. كذلؾ يمكف 
عادة ىيكمة خدماتيـ لتتناسب مع كاقع القيكد المفركضة عمى التنقؿ في كؿ مف الدكؿ إب

تعزيز خيارات المرسمة كالمستقبمة لمتحكيالت، فعمى سبيؿ المثاؿ تقـك "كيسترف يكنيكف" اآلف ب
 cxliiiإرساؿ التحكيالت المالية مف خالؿ مكقعيا أك تطبيقيا. 

أف تستغؿ الجيات الفاعمة في القطاع الخاص ىذه الفترة كميزة لتكسيع قاعدة  اكيمكف أيضن  - ب
المستيمكيف كتقديـ خدمات شاممة لتعزيز تجربتيا في استخداـ ىذه المنصات. عمى سبيؿ 

الدفع المحمية القائمة أك تقديـ خدمات مثؿ تكفير  المثاؿ يمكف إنشاء ركابط لمنصات
معمكمات حكؿ كيفية الكصكؿ إلى الخدمات المالية المحمية أك استخداميا. كما يمكف أف 

 ككيفية تجنب انتشاره. COVID-19تقدـ خدمات التأميف الصحي أك معمكمات عف

العامة لتكعية الجميكر بمنصات  أف تعمؿ مع الجيات الفاعمة ايمكف لمجيات الفاعمة الخاصة أيضن  -ج
التحكيالت الرقمية المتاحة. عالكة عمى ذلؾ يمكف أف تساعد في بناء الثقة في قاعدة العمالء عف طريؽ 

ظيار التكاليؼ المترتبة عمى تمؾ المعامالت.  إجراء معامالتيـ بطريقة أكثر شفافية، كا 

 ن:ينمائيدور الشركاء اإل  -6

ف تحكيالت المعكنات عف طريؽ متعيدم تحكيؿ األمكاؿ )كما ىك الحاؿ فى يينمائقد يتمقى بعض الشركاء اإل
يعمؿ الشركاء اإلنمائيكف  كمع ذلؾ الصكماؿ(، كقد تؤثر القيكد المفركضة عمى التنقالت عمى عممياتيـ.

 International Fund for Agricultural Developmentمثؿ الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية)
(IFAD  األمـ المتحدة لممشاريع اإلنتاجية )ؽ كصندكUN Capital Development Fund (UNCDF 

الفرصة لزيادة أنشطتيـ فى ىذا ُٗزمة كباء ككفيد أعمى تحسيف الشمكؿ المالي في المناطؽ الريفية، كتتيح 
 cxlivالصدد .

ريع األصغر كخفض أف يدعمكا تكسيع نطاؽ تطبيؽ الشمكؿ المالى ليشمؿ المشااإلنمائييف كيمكف لمشركاء   
تكاليؼ تحكيؿ التحكيالت المالية لتمؾ المشركعات. فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف تشترؾ ىذه الجيات في 
الدعكة إلى كضع لكائح مرنة لنظـ الدفع التي تعتمدىا الجيات الفاعمة في القطاع العاـ في البمداف المرسمة 
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لتصدم لبعض التحديات التي مف أجؿ اخدمات مبتكرة  تصميـا كالمستقبمة. كما يمكف لشركاء التنمية أيضن 
فريقي ينظـ بنؾ التنمية اإلكما التحكيالت المالية. عمى سبيؿ المثاؿ،  استقباؿيكاجييا المياجركف كأسرىـ في 

 cxlvفريقية خالؿ الجائحة .لتحديد كدعـ الحمكؿ الرقمية المبتكرة لمبمداف اإل ارقمين ا تحدين  احالين 

 ئية الرسمية كبديل لتدفقات التحويالت:المساعدات اإلنما -1

تراجع قيـ تدفقات التحكيالت المالية ككسعت الفجكات في التمكيؿ المحمي.  ي" فُٗ-يمت جائحة "ككفيدأس
كمنيا الدكؿ  – اعمى ذلؾ ينبغي تبني مصادر بديمة لمتمكيؿ الخارجي إذا ما أريد لمبمداف األكثر فقرن  كبناءن 
كثر عرضة لمتضرر. كبما أف تدفقات االستثمار المعيشية كالمشركعات األ أف تحمي أسرىا -فريقيةاإل

دناه، فإف ذلؾ يجعؿ مف المساعدات أكما ىك مصٌكر في الرسـ البياني  ااألجنبي المباشر تتناقص أيضن 
ا ااإلنمائية الرسمية خيارن  ئمة بيف ف يقـك شركاء التنمية بسد جزء مف الفجكات المالية القاأيمكف مف خاللو  ميمن

 األسر المعيشية منخفضة الدخؿ كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ.

المباشر ومساعدات التنمية الرسمية  (التحويالت المالية المتوقعة وتدفقات االستثمار األجنبي11شكل )
 ُٗخالل جائحة كوفيد

 
Source: world bank, COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, Migration 

and Development Briefno.32 , ( world bank: Washington D.C., April 2020) 

" ُٗ-كتقكـ الجيات المانحة بحشد مساعدات إنمائية لمساعدة البمداف النامية عمى التعامؿ مع كباء "ككفيد
فريقيا حتى إمثقالن بالديكف في ا بمدن  ِٓكعكاقبو. كقد عرض صندكؽ النقد الدكلي تخفيؼ عبء الديكف عمى 
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الدعـ الصحي  اتتمكف مف تكجيو أمكاؿ سداد الديكف نحك مكافحة الكباء . كما أطمؽ البنؾ الدكلي أيضن 
كبرنامج اقتصادم أكسع نطاقان لتعزيز القدرات الصحية كاالقتصادية لمبمداف النامية ،  ُٗ-الطارئ لككفيد

ألفقر  َِِِات خدمة الديف حتى عاـ كباإلضافة إلى ذلؾ، كافقت مجمكعة العشريف عمى تعميؽ مدفكع
 .cxlviبمداف العالـ.

فريقية أك ف المساعدات اإلنمائية الرسمية كحدىا ال تزاؿ غير كافية لحماية البمداف اإلإكعمى الرغـ مف ذلؾ ف
دعميا لتحقيؽ االنتعاش االقتصادم الكامؿ أثناء كبعد الكباء. كتقدر األمـ المتحدة أف البمداف النامية تحتاج 

كما  .cxlviiُٗثار السمبية الناجمة عف ككفيد تريميكف دكالر أمريكي لكى تستطيع تخطى اآل ٓ.ِى حكالي إل
، ُٗ -تتعرض لمتأخر بسبب كباء "ككفيد-مثميا مثؿ التحكيالت  -ف المساعدات التى تأتى لمدكؿ النامية أ
عدة البمداف النامية فى ضعاؼ دكر  المعكنة اإلنسانية التي تيدؼ إلى مساإلى إغالؽ جراءات اإلإدت كأ

مساعدات  فأكما  مميكف شخص عرضة ليذه األمراض. ٓ.ُّالتصدم لألمراض المعدية، مما ترؾ نحك 
التنمية الرسمية ال يمكف أف تككف بديالن عف التحكيالت، كلكف تكافرىا يجعؿ الحككمات قادرة عمى دعـ األسر 

"، يمكف ُٗ-لية في السابؽ. كفيما يتعمؽ بكباء "ككفيدالمعيشية كالشركات التي استفادت مف التحكيالت الما
التمكيؿ الخارجي  فريقيا جنكب الصحراء أف تستخدـ مساعدات التنمية الرسمية كغيرىا مف مصادرإلحككمات 

لتكفير اختبارات كعالجات مجانية لممصابيف بيذا الكباء، كما يمكف استخداـ تمؾ المساعدات فى تكفير 
مكاؿ الالزمة لمحفاظ عمى بقاء المشركعات المتكسطة كتكفير رؤكس األ اكثر تضررن الغذاء لمجماعات األ

ثيكبيا، تدابير لتكفير  كالصغيرة، كقد اتخذت بعض البمداف، مثؿ تشاد كأكغندا كجميكرية الككنغك الديمقراطية كا 
 cxlviiiتحكيالت المالية .ا، التي ربما كاف بعضيا يعتمد في السابؽ عمى الالغذاء لألسر المعيشية األكثر ضعفن 

 خاتمة وتوصيات: 

يعد فيركس ككركنا مف أخطر الصدمات التى يتعرض ليا االقتصاد العالمي في الكقت الراىف، حيث أف 
غالبية األزمات المالية السابقة كاجيتيا الحككمات مف خالؿ حزمة مف السياسات االقتصادية كالمالية، أما 

مباشرة، كمف ثـ فإف تداعياتيا تعد األخطر عمى االقتصاد العالمي  أزمة ككركنا فيي تيدد المكرد البشرم
 كتتطمب سياسات مختمفة لمكاجيتيا . 
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كتمثؿ تحكيالت العماؿ األفارقة في الخارج أحد أىـ مصادر النقد األجنبي التي يعتمد عمييا في تمكيؿ النمك 
ات أزمة فيركس كركرنا الى االقتصادات الشامؿ  كالتنمية المستدامة، كما أنيا إحدل قنكات انتقاؿ تداعي

مف المتكقع أف يؤدم االنخفاض في تدفقات التحكيالت المالية إلى إضعاؼ الجيكد المبذكلة حاليا اإلفريقية، ف
 لتحقيؽ العديد مف أىداؼ التنمية المستدامة، بما في تمؾ المتعمقة بإنياء الفقر كالجكع كأكجو عدـ المساكاة .

التحكيالت فى تراجع قدرة البمداف اإلفريقية عمى تمكيؿ بعض العجز فى ميزاف كما سيسيـ انخفاض 
المدفكعات، كذلؾ فإف االنخفاض فى تدفقات التحكيالت قد يعنى المزيد مف الديكف لالقتصادات اإلفريقية 

 كلجكءىا إلى االقتراض لتمكيؿ العجز .

عمى تحكيالت العامميف فى دكؿ إفريقيا جنكب  ُٗثار المتكقعة لكباء ككفيد ىـ اآلحصر أالكرقة  حاكلت  
مما  كبشكؿ أسكءعمى تدفقات التحكيالت المالية  ةثاره السمبيآف ىذا الكباء سيمقى بأ ، حيث اتضحالصحراء

ثار آالحد مف  اإلفريقيةفى الكقت الذم تحاكؿ فيو البمداف  ،ََِٖكانت عميو خالؿ األزمة المالية في عاـ 
صاداتيا. كمف المرجح أف يخفض العماؿ المياجركف الذيف يفقدكف كظائفيـ ذلؾ  الفيركس عمى اقت

ا امصدرن لمتحكيالت  الميستقًبمة اإلفريقية . كستفقد البمدافيصمالتحكيالت المالية إلى أسرىـ في كطنيـ األ  ميمن
بؽ، أكصى كفى ضكء ما س تككف في أشد الحاجة إلييا. مالكقت الذ يف يرادات الضريبيةكاإل يلمدخؿ القكم

 البنؾ الدكلي ببعض اإلجراءات الداعمة لنمك تحكيالت العامميف خالؿ أزمة ككركنا منيا ما يمي:

ينبغي لمسمطات العامة كالحككمية أف تعامؿ شركات كمكاتب تقديـ خدمات التحكيالت  -
 .بكصفيا خدمات أساسية كضركرية 

حديات انتشار البطالة يكصي البنؾ الدكلي بضركرة خفض أسعار التحكيالت لمكاجية ت -
 كالمحنة التي تكاجو الجاليات المياجرة في البمداف المضيفة

ينبغي عمى السمطات العامة كالحككمية مساندة التحكيالت المالية باألدكات المناسبة  -
 إلدارة مخاطر االئتماف كالسيكلة عمى نحك فعاؿ.

اعد في إرساؿ كصرؼ اعتماد نماذج التحكيالت الجديدة اآلخذة في التطكر، التي تس -
 التحكيالت مف خالؿ الكسائؿ الرقمية.
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 مساندة الشمكؿ المالي لمجميع في البمداف المستقبمة لمتحكيالت . -

 

 يثار انخفاض حجـ التحكيالت المالية التآجراءات لمتخفيؼ مف اإل ببعضالدراسة  يكفى الختاـ ، تكص  
 منيا : ُٗيد خالؿ جائحة ككف دكؿ إفريقيا جنكب الصحراءتستقبميا 

دعـ المصدريف كالمشركعات التجارية المتضررة مف تداعيات الفيركس لمحد مف تسريح العامميف،  -ُ
كتكسيع نطاؽ اإلعفاءات الضريبية، ككقؼ سداد القركض مؤقتنا، كتقديـ تسييالت ائتمانية خالؿ 

 األزمة . 

ل المعيشي لمعمالة تكثيؼ جيكد دعـ العمالة غير المنتظمة بيدؼ خفض التدىكر في المستك  -ِ
 بالقطاع غير الرسمى . 

الذم يتزامف مع تراجع مستكل  – يتطمب انخفاض مكارد العممة األجنبية بدكؿ إفريقيا جنكب الصحراء -ّ
تحكيالت العامميف كالصادرات كاإليرادات السياحية _ عدـ لجكء البنكؾ المركزية بتمؾ الدكؿ 

 ظ عمى سعر صرؼ الدكالر ثابت .الستنزاؼ االحتياطيات األجنبية لدييا لمحفا

ضرركة قياـ الدائنيف الرسمييف بكقؼ مؤقت لخدمة الديكف السيادية؛ كذلؾ لتكفير احتياطيات  -ْ
العمالت األجنبية التي تحـر الدكؿ اإلفريقية منيا نتيجة استخداميا فى خدمة الديكف كاستيراد معدات 

 الرعاية الصحية كالمكاـز الطبية.

الستثمارات نحك المشركعات المتكسطة كالصغيرة ، كتقديـ قركض بتسييالت تكجيو المزيد مف ا -ٓ
 ميسرة ليـ، كصرؼ بدالت إعالة لمف فقدكا كظائفيـ .

 التزاـ الحككمات اإلفريقية بتمكيف المياجريف في البمد المضيؼ مف تحكيؿ أمكاليـ إلى  -ٔ

 أسرىـ بطرؽ منخفضة التكاليؼ .

خرل في تحسيف البنية التحتية لمدفكعات التجزئة ، كالعمؿ عمى يمكف االستفادة مف تجارب الدكؿ األ -ٕ
إنشاء شبكة فركع مف البنكؾ أك مكاتب التحكيالت في المناطؽ الريفية كالنائية بالدكؿ اإلفريقية مف 
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أجؿ تكسيع انشطة التعامؿ مع محدكدم الدخؿ، كما يمكف االستفادة مف تجربة كينيا في نقؿ األمكاؿ 
 ت الياتؼ المحمكؿ . مف خالؿ تطبيقا

حتكاء حاالت تفشي فى افريقية التي تستقبؿ المياجريف العائديف إلى المساعدة ستحتاج البمداف اإل  -ٖ
المرض كالتخفيؼ مف حدتيا كالحد مف تصاعدىا. كيجب عمى البمداف المانحة أف تساعد في تكاليؼ 

ا مف الضغط عمى نظـ زيدن تخفيؼ حدة الفيركس، فمف المرجح أف يمارس المياجركف العائدكف م
صمية التي تكافح مف أجؿ احتكاء اإلصابات المحمية كتجنب إغالؽ الرعاية الصحية في بمدانيـ األ

االقتصاد المحمي. كستحتاج السمطات في ىذه البمداف إلى إجراء اختبارات ، فضالن عف دعميا في 
فإذا تـ التعامؿ مع عكدة  ف بالعدكل.تنفيذ تدابير الحجر الصحي لممياجريف العائديف الذيف قد يصابك 

حيث يمكف  المياجريف بيذه الطريقة، يمكف أف تككف ىناؾ عمى المدل الطكيؿ فكائد لبمدانيـ األـ،
لممياجريف الذيف يتكقع أف يعكدكا إلى الكطف بشكؿ دائـ أف يجمبكا مدخراتيـ معيـ، مما ينعكس 

 فى دكليـ . عمى التنمية االقتصادية ايجابن إ

حيث يتعيف  ،فريقية إلى مساعدة المؤسسات المالية الدكلية كمجتمع المانحيفؼ تحتاج الدكؿ اإلسك   -ٗ
تمكنيا مف تمكيؿ العجز  يعمى المؤسسات المالية الدكلية أف تمد ىذه البمداف بالمساعدات المالية الت

نتيجة  اكثر تضررن الجماعات األ إلىفى مكازيف مدفكعاتيا . مع ضماف كصكؿ تمؾ المساعدات 
 النخفاض التحكيالت المالية التى كانكا يعتمدكف عمييا لتكفير متطمباتيـ .
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