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   الجهات المانحة موجز
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  التمويل األصغر  مجالفيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  تعظيم فعالية المساعدات في التمويل األصغر
  

ظهرت هذه العناصر حيث . يئات التمويلية األخرىالجهات المانحة، والهوهناك خمسة عناصر أساسية لتحسين فعالية الدعم الذي تقدمه الوكاالت التنموية، 
، وقد تم وضعها CGAP المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء اضطلعت بتنفيذها" الجهات المانحة   استعراضاً من جانب النظراء في17 "منالمحورية 

  ". الممارسات الجيدة في قطاع التمويل األصغر الجهات المانحة بشأن منإرشادات"في صيغة رسمية في الوثيقة المحدثة الصادرة بعنوان 
  

  لماذا لم يحقق دعم الهيئات المانحة في التمويل األصغر األهداف المتوقعة؟
 إن تناول فعالية المساعدات يعتبر واحدا من أكبر التحديات التي تواجه التنمية الدولية، والتمويل األصغر ليس استثناًء، فبالرغم من االستثمارات الضخمة

وال شك أن المعوقات المحلية تسهم في ذلك، لكن  .من قبل الهيئات المانحة العامة والخاصة تظل مئات الماليين من األسر الفقيرة بدون خدمات مالية
 .تمويل األصغرن إجراءاتها وممارساتها وأنظمتها يمكن أن تجعل من الصعب تطبيق الممارسات الجيدة للإهيئات المعونة تتحمل جزءاً من اللوم، حيث 

فبينما قبلت العديد من الهيئات المانحة إرشادات . العمالء/الحوافز بصورة كبيرة نحو صرف التمويالت، وبصورة أقل نحو األثر على الزبائنجه توو
  .واقعالهيئات التمويلية الدولية حول الممارسات الجيدة في التمويل األصغر، فإن هذه اإلرشادات غالبا ال تنعكس على أرض ال

  

  لتحقيق الفعالية؟عملهيجب على الجهات المانحة الذي ما 
هناك خمسة عوامل محورية، لكنها ليست شاملة، تساعد في تحقيق فعالية الجهة المانحة 

انظر نجمة الفعالية على (في التمويل األصغر وربما أيضاً في مجاالت التنمية األخرى 
  ).اليسار

يضاً للعوامل األخرى مثل االلتزام بالتعاون، وفي حين على مستوى الدولة هناك أهمية أ
أنه لن تتمتع كل جهة بالقوة في جميع المجاالت، فإن وجود الحد األدنى لدى الجهة 

     .ضروري لتتجنب إحداث الضرر على األقل
  . مع الممارسات الدولية الجيدة ىتتماشرؤية للجهة : ستراتيجيةاإلوضوح وترابط 

ات المانحة لديهم معرفة ضعيفة بالتمويل األصغر وكيفية مساهمته في معظم موظفي الهيئ
فئة إلى التنمية، حيث ينظرون إلى االئتمان كجزء من برنامج كبير، أو كتحويل لألموال 

المؤسسات وتعد . فقاً لهذه الرؤيةالهيئات التي تملك رؤية إستراتيجية واضحة تتفهم أهمية بناء نظم مالية شاملة وتنفذ عملياتها ون إال أ .معينة من السكان
العمالء حتى بعد أن ينتهي الدعم، وبدال من التنوع غير / التي يمكنها االستمرار في خدمة الزبائنيهإذ العمود الفقري لهذه النظم المالية  هيالمستدامة 

و أهمية كبيرة، ولكن ذلك غير كاف، إذ ال بد من ترجمتها إن وجود سياسة تمويل أصغر جيدة ذ. المبرر فإن األفضل هو تشجيع تطبيق الممارسات الجيدة
    .على أرض الواقع بالممارسة والعمل

  .خبرة فنية كافية إلدارة العمليات: قدرات الموظفين العالية
 تتم، حيث ةلفنية الضروريألن معظم الهيئات المانحة تفتقر إلى الخبرة في مجال التمويل األصغر، فإن معظم المشروعات تصمم وتدار بدون المدخالت ا

الهيئات إلى بعض الخبراء هذه تحتاج و. إدارة الغالبية العظمى من تمويالت التمويل األصغر بواسطة موظفين غير متخصصين في المجاالت المالية
ت تدريباً كافياً حول أسس التمويل  المشروعاو يجب أيضاً أن يتلقى مديركما. المتخصصين في التمويل األصغر ليعملوا كمصدر للمعرفة ولضمان الجودة

األصغر حتى يتمكنوا من توجيه األسئلة الصحيحة واختيار االستشاريين المؤهلين وقراءة وفهم تقارير األداء، ويجب أن تشجع الهيئة مديري المشروعات 
  . لالستفادة من خبراء التمويل األصغر

  

   .صغر وأدائهالشفافية في برمجة التمويل األ: المسئولية عن النتائج
تحتاج الهيئات إلى النظم و. معظم الهيئات ال تعرف حتى مقدار المال الذي استثمرته في التمويل األصغر، وال تعرف مستوى األداء في هذه المشروعات

 لخبرات الفنية في مرحلةالمالئمة التي تمكنها من تحديد المشروعات التي تحوي مكوناً للتمويل األصغر وتسهل على مديري المشروعات استخدام ا
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في العديد من ف .على األداء ومقارنته بالمؤشرات مثل المؤشرات المالية ةمبني قرارات استمرار أو إنهاء أو نسخ برنامج ما كونتيجب أن و. التصميم
  . بوضع النظم لضمان المسئوليةقل أالهيئات يكون هناك ضغط أكبر للموافقة على المشروعات والصرف، واهتمام 

  

  .التطبيق المنظم للدروس المستفادة .دارة المعرفةإ
نتيجة لعدم نشر وتبادل األفكار والتجارب بصورة جيدة داخل الهيئات وفيما بينها فإن 
األخطاء غالبا ما يتم تكرارها، كما أنه ال يتم تضمين التجارب الناجحة في تصميم 

 و جيد هو الخطوة األولىإن الحصول على معلومات حول ما هإذ . البرامج الجديدة
. لضمان االستفادة من هذه المعلومات عملياًستراتيجيات إهناك حاجة إلى ن أل ؛فقط
تحتاج الهيئات إلى توفير المعلومات المناسبة لألشخاص المناسبين في الوقت المناسب، و

ولتحقيق ذلك يجب على الهيئات أن تجعل من إدارة المعارف أحد األهداف من خالل 
  .ف الوظيفي والمشاركة في شبكات العمل وغيرها من اآللياتالوص

  

  . القدرة على العمل مباشرة مع القطاع الخاص .األدوات المالئمة
إذا كان على الهيئات وخاصة إن من الصعب تحقيق نتائج جيدة في التمويل األصغر 

تعمل ومع ذلك، وحتى لو كانت الهيئات . المانحة توفير الدعم من خالل الحكومات
 .مباشرة مع القطاع الخاص، فإنها ال تستخدم دائما أدوات تمويل مرنة تعتمد على األداء

 الضعيف لمكونات االئتمان ضمن مشروعات من المشكالت األخرى الشائعة التصميُمو
مثل استخدام القروض لتقديم (متعددة القطاعات وعدم استخدام األدوات المناسبة 

الهيئات الفعالة تستخدم و. واإلجراءات المعقدة والبطيئة) المساعدة الفنية عند اإلنشاء
لملكية بحسب األدوات المناسبة مثل المنح والقروض والضمانات والمشاركة في حقوق ا

. محل رأس المال الخاص إلى أن تحلالفراغ وليس سد إلى حاجة السوق، وتسعى 
  .  أهداف واضحة لألداءبإنجازتقوم هذه الهيئات أيضا بربط الصرف و

 

  كيف يمكن للجهات المانحة تعظيم فعالية المساعدات؟
يم نظمها الداخلية من خالل استخدام العناصر الخمسة المحورية يمكن للهيئات المانحة تقي

حيث . مثل هذا التحليل سيساعد الهيئات المانحة على تحديد ميزتها التنافسية وتحديد مستوى مشاركتها في التمويل األصغرو. وتحديد مجاالت التطوير
  :تتضمن السيناريوهات المحتملة

  

التمويل األصغر أولوية إستراتيجية، وسوف تحتاج إلى االستثمار للحفاظ الهيئات التي يأتي تصنيفها مرتفعاً في جميع العوامل قد ترغب في جعل  :التوسع
  . على أدائها القوي في العوامل الخمسة وتحسينه مما يمكنها من لعب دور قيادي في التمويل األصغر

  

مجال في ثبتت نجاحها في منطقة جغرافية ما أو  الهيئات التي ال تملك الموارد الالزمة لبناء القدرات في جميع العوامل الخمسة، والتي أ:الدمج والتوحيد
في المناطق التي يكون فيها للهيئة  الحافظةدمج وتوحيد  ؤدييو. معين يجب أن تضع في اعتبارها العمل على التخصص في هذه المنطقة أو هذا المجال

 . خلق أثر أعظم للتمويلإلى ميزة تنافسية 
  

من األفضل بالنسبة لهذه الجهات و.  تمتلك ميزة تنافسية، ومع ذلك ترغب في العمل في مجال التمويل األصغر هناك العديد من الهيئات التي ال.التفويض
  .كون لديها القدرة على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم مشاريع التمويل األصغر بصورة أفضلتجهات أخرى ) أو باالشتراك مع(أن تقوم بتفويض 

  

القائمة في هذا  حافظتها ميزة ما فإنها قد تتخذ قراراً بالتوقف عن تمويل مشاريع جديدة للتمويل األصغر، وتخفيض لدى الهيئةكن ت إذا لم .اإلغالق
 .المجال، وفي هذه الحالة يمكنها تحويل الموارد المخصصة من قبل للتمويل األصغر إلى قطاعات تنموية أخرى لتحقيق فعالية أكبر

 Brigit Helms and Alexia Latortue, “Elements of Donor: المصادر . ) CGAP(از موظفي المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ، بمساهمة من جهTamara Cook: تأليف
Effectiveness in Microfinance: Policy Implications,” CGAP Aid Effectiveness Initiative (Washington, DC: CGAP, April 2004); Eric Duflos, Brigit Helms, 

Alexia Latortue, and Hannah Siedek, “Global Results: Analysis and Lessons,” CGAP Aid Effectiveness Initiative (Washington, DC: CGAP, April 2004); 
Building Inclusive Financial Systems: Donor Guidelines on Good Practice in Microfinance, (Washington, DC: CGAP, December 2004).  

  ,On the Microfinance Donor Peer Reviews, see www.cgap.org/projects/donor_peer_reviews.html. On aid effectiveness: للمزيد من المعلومات
see David Dollar and Victoria Levin, “The Increasing Selectivity of Foreign Aid, 1984�2002,” in Development Economics (Washington, DC:  

The World Bank, 2004); William Easterly, “The Cartel of Good Intentions: The Problem of Bureaucracy in Foreign Aid,” Policy Reform 5, no. 4 (2002); 
DAC Task Force on Donor Practice, Harmonizing Donor Practices for Effective Aid Delivery, DAC Guidelines and Reference Series (Paris: OECD, 2003).   

  

  
  

   على أرض الواقع فعالية المعونات
تقوم اإلستراتيجية . ستراتيجيةاإلوضوح وترابط  •

  النرويجية للتعاون اإلنمائيللوكالةالجديدة 
)NORAD ( بدمج التمويالت للمنظمات غير الحكومية

 والخاصة  نسبياًالنرويجية ذات المخاطر المرتفعة
مثل (باالبتكارات مع تمويالت البنية األساسية للصناعة 
 ).تمويل مقدمي خدمات التدريب ومكاتب االئتمان

يقوم صندوق األمم المتحدة . قدرات الموظفين العالية •
وبرنامج األمم المتحدة ) UNCDF( للمشاريع اإلنتاجية

بتصميم برنامج تدريبي موجه ) UNDP(اإلنمائي 
ظفين غير المتخصصين العاملين في التمويل للمو

 .األصغر
الصندوق الدولي للتنمية شترك ا. المسئولية عن النتائج •

وسوق تبادل معلومات التمويل ) IFAD(الزراعية 
ن ووأخصائي MIX (www.themix.org)األصغر 

 .للقيام بإعداد تقارير المشروع والمتابعةن وميداني
تمويل األصغر الهولندي يقوم اتحاد ال. إدارة المعرفة •

بجمع القطاعين العام والخاص للتعلم من بعضهما 
 .البعض وصياغة خطط البرنامج المستقبلية

 AFD للتنمية الفرنسية الوكالة قامت. األدوات المالئمة •
بعمل استثناء للحد األدنى من حجم المشروعات للسماح 

  .بتمويل مشروعات التمويل األصغر


