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ما هي المميزات؟

بعض األمثلة

ما هي التحويالت النقدية؟

من هم المستفيدون؟

ما الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة؟

دعم سبل المعيشة المستدامة
في الدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

التحويالت النقدية

األسر
زيادة استهالك الطعام وتحسن التغذية وزيادة

نسبة االلتحاق بالمدارس، وخفض نسبة عمالة

األطفال، ووضع مزيد من االستثمارات في أصول

منتجة مثل األدوات الزراعية واألسمدة والماشية.

كينيا
• قامت األسر باستهالك قدر أكبر من منتجات

األلبان والبيض واللحوم واألسماك.

• قامت األسر أيضا بإنتاج المزيد من طعامها.

• ارتفعت نسبة الحضور في المرحلة الثانوية بمقدار%9

• ارتفاع نسبة الحصول على الرعاية الصحية الوقائية بمقدار%10

في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تستهدف برامج التحويالت النقدية

األفراد األكثر فقرا واألكثر ضعفا والذين يعملون في معظمهم كمزارعين

يعيشون على الكفاف. وتستهدف بعض البرامج بصفة خاصة األسر التي يوجد بها

أفراد معاقين أو يقدمون رعاية أليتام أو كبار السن.

األسر المستحقة غالبا ما يتم تحديدها على مستوى المجتمع

المحلي ويتم تقديم المدفوعات من خالل مكاتب البريد أو

نقاط دفع أو من خالل الهواتف المحمولة.

يقوم المشروع الذي تطبقه منظمة األغذية والزراعة بتحليل اآلثار المنتجة

واالقتصادية المتعلقة ببرامج التحويل النقدي على التنمية االقتصادية واألمن

الغذائي والتغذية في سبع دول أفريقية واقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وتقوم منظمة األغذية والزراعة أيضا بتقديم االستشارات والتدريب لواضعي السياسات

ومديري البرامج حول كيفية تحسين آثار برامج التحويالت النقدية وكيفية دمجها مع

التدخالت الزراعية األخرى.

يدعم هذا المشروع وزارة التنمية الدولية البريطانية واالتحاد األوروبي ويتم

تنفيذه بالشراكة مع منظمة اليونيسيف.

ليسوتو
• في مقابل كل مالوتي تم تحويله إلى األسر

المستفيدة، تم الحصول على 1.23 مالوتي

كدخل إضافي في المجتمع المحلي.

ماالوي
• قامت األسر باالستثمار في المعدات الزراعية

والماشية وأنتجت المزيد من غذائها. 

• قل االعتماد على استراتيجيات التأقلم السلبية

مثل االستجداء وإخراج األطفال من المدرسة.

المجتمعات المحلية
يقوم المستفيدون بشراء بضائع وخدمات وهو ما يؤدي إلى تحفيز االقتصاد

المحلي. كما تساعد التحويالت النقدية أيضا المجتمعات المحلية على أن

تعتمد اعتمادا ذاتيا بصورة أكبر وتؤدي إلى تقوية الشبكات االجتماعية.

التحويالت النقدية هي مدفوعات مالية منتظمة تقدم إلى األسر الفقيرة.

يستخدم المستفيدون هذا المال لتغطية االحتياجات األساسية ألسرهم مثل الطعام والرعاية الصحية وتعليم األوالد.

ويمكن أن تساعد التحويالت النقدية أيضا في رفع مستوى المزارعين الذين يعيشون على الكفاف إلخراجهم من الدائرة

المفرغة للفقر عن طريق تمكينهم من االستثمار وإنتاج المزيد من الغذاء. 

وعالوة على ذلك، فإن برامج التحويل النقدي تؤدي إلى تحفيز االقتصاد المحلي.

وتتزايد أهمية التحويالت النقدية في خفض معدل الفقر في الدول النامية.

كينيا

ماالوي

ليسوتو

األشخاص
الذين يتلقون مدفوعات النقد

الماشية

المعدات

االحتياجات األساسية

مكتب البريد


