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طريقتهم اخلاصة وبصورة مستدامة .ويستفيد الفقراء من القروض والودائع واخلدمات املالية األخرى في
خفض درجة تعرضهم للخطر واقتناص الفرص وزيادة إيراداتهم .ويعمل التمويل األصغر كذلك بصورة غير
مباشرة على حتسني اخلدمات املدرسية والرعاية الصحية ومتكني املرأة من أسباب القوة .إال أن التمويل
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األصغر ال يصل في معظم احلاالت إلى أدنى الفئات على الصعيد االجتماعي االقتصادي  -أي «الفئات
األشد فقرا».

ويثار اآلن جدل واسع حول ما إذا كان االقتصاد األصغر يخدم الفقراء .فحاليا ً يستفيد ماليني عديدة ممن

يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم (وهم الفقراء للغاية) من مؤسسات التمويل األصغر بالفعل.

ولكن حتى اآلن ،ال يصل إلى العمالء «األشد فقرا» ،والذين يحتلون أدنى مستويات الفقر في بلدانهم  -سوى
القليل من مؤسسات التمويل األصغر 2.وحتى في حالة مؤسسات التمويل األصغر التي تركز على الوصول

إلى العمالء الفقراء للغاية ،فهناك أعداد كبيرة من الناس متنعهم شدة الفقر من املشاركة .ففي بنغالدش،
على سبيل املثال ،حيث ينصب ُجلّ تركيز مؤسسات التمويل األصغر على خدمة الفئات الفقيرة للغاية،

يعتبر تركيز مؤسسات التمويل األصغر هو األعلى داخل الشريحة اخلمسية الثانية األشد فقرا؛ وهو األقل
داخل الشريحة اخلمسية األشد فقرا .خدمات التمويل األصغر غير موجهة للمجتمعات احمللية األشد فقرا.
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ما السبب في ذلك؟

إن أحد األسباب التي تصرف أشد الناس فقرا عن االقتراض هو قناعتهم بأن الدين سوف يضرهم أكثر

مما ينفعهم .فاملرأة التي ليس لها مصدر موثوق للدخل تشعر أن إلزام نفسها مبدفوعات دورية أسبوعية
أو شهرية سوف يجعلها أكثر عرضة للضرر وليس العكس .ورغم أن استثمارها حصيلة القرض في أحد

أنشطة األعمال الصغرى اجلديدة قد يرفع مستوى دخلها أو يحقق لها دخال مستقرا ،إال أن هذا االستثمار
يحمل مخاطرة بالنظر إلى أن نسبة مئوية كبيرة من أنشطة األعمال الصغرى اجلديدة تتعرض للفشل.
ومع وضع ذلك في االعتبار ،يرى الكثير من أفراد الشرائح األشد فقرا أن حياتهم غير مستقرة بالفعل مما ال

يحتمل حتى مسألة اقتراض هذا الدين .وهناك ثمة جدل مؤداه أن بعض هذه اخملاوف رمبا تعود إلى الثقة أكثر

منها إلى الواقع ،إال أن الفقراء هم عادة األقدر في احلكم على أوضاعهم اخلاصة.

ومن ناحية أخرى ،لنفترض أن امرأة فقيرة للغاية ال متتلك سيولة نقدية فعلية ميكن االعتماد عليها وتريد

اقتراض بعض األموال .فبإحدى مؤسسات التمويل األصغر ،التي تستخدم منهجية القروض اجلماعية ،قد

حتجم بقية نساء اجملموعة عن زيادة اخملاطرة بضمان سداد قرض هذه املرأة.

 1بقلم إليزابيث ليتلفيلد ،وجوناثان موردخ ،وسيد هاشمي،
هل ميثل التمويل األصغر إستراتيجية فعالة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟
مذكرة املناقشة املركزة  ،24واشنطن العاصمة :اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء.2003 ،
 2في هذه املذكرة ،ورد تعريف «الفقراء للغاية» بأنهم أولئك الذين يعيشون على أقل من دوالر يوميا .أما األشد فقرا فهم الشريحة الفرعية
في قاع هذه اجملموعة  -أي املعدمون الذين ليس لديهم أي مصدر للدخل ميكن االعتماد عليه.
 3حترير زمان ،حسن؛ “االقتصاد ونظام اإلدارة العامة للمنظمات غير احلكومية في بنغالدش“ ،مسودة تشاور ،واشنطن العاصمة :البنك
الدولي.2005 ،

إقامة خدمات مالية لصالح الفقراء



وفضال عن اإلقصاء الذاتي واإلقصاء من جانب أعضاء اجملموعة،

وال يعد التمويل األصغر الطريقة الوحيدة ملساعدة الناس.

األصغر .ونظرا إلى أن معظم عمليات االئتمان األصغر تتم بدون

والتي عادة ما تتناسب  -وبشكل أفضل  -مع ظروف الفئات

فإن بعض حاالت اإلقصاء يكون سببها سياسة مؤسسة التمويل
ضمانات ،فقد وجدت مؤسسات التمويل األصغر أن تعثر القروض

سرعان ما يتحول إلى وباء ال ميكن السيطرة عليه ،ما لم يتم
خفضه إلى أدنى املستويات .وألن أنشطة األعمال الصغرى اجلديدة

متثل مخاطر كبيرة ،فقد خلصت مؤسسات التمويل األصغر-

مع بعض االستثناءات -إلى أنها لن تستطيع السيطرة على
معدل التعثر إذا قامت بإقراض األفراد حديثي العهد باملشروعات

الصغرى والذين ليس لديهم مصادر للدخل لسداد القرض في
حال فشل املشروع اجلديد .وتعتبر هذه السياسة منطقية في
اجململ إذا رغبت مؤسسة التمويل األصغر في البقاء في السوق

فهناك خدمات ومؤسسات أخرى ،مثل «برامج شبكات األمان»،
األشد فقرا واحتياجاتهم .ورمبا كان أحد مناهج مساعدة أشد
الناس فقرا للحصول على اخلدمات املالية املناسبة هو البدء
ببرامج شبكات األمان ،التي تساعد بدورها هؤالء الفقراء على
الوصول إلى اخلدمات املالية في آخر املطاف .وتستكشف مذكرة

املناقشة املركزة هذه عددا قليال من احلاالت (التي رمبا توحي باجتاه
ناشئ؟) حيث يشارك أشد الناس فقرا في برامج شبكات األمان

املمولة عن طريق املنح ،وفي الوقت الذي يتلقون فيه مساندة

غير مالية كالتوظيف واملعونة الغذائية والتدريب وما إلى ذلك،

فضال عن مساندتهم في االرتفاع عن مستويات الفقر احلالية
ميكنهم من االستفادة بالوصول إلى اخلدمات املالية
إلى مستوى ّ

وفي خدمة األعداد املتزايدة من العمالء الفقراء مستقبال ،إال أن

املناسبة .وتثير هذه األمثلة التساؤالت التالية :هل تستطيع

من االستفادة من اخلدمات املالية.

كذلك ،فكيف؟ وهل يستطيع الناس «اخلروج» من حيز تلقي املنح

االلتزام بهذه السياسة يعني استثناء بعض الفئات األشد فقرا
والعامل اآلخر هو أن كثيرين من أشد الناس فقرا في حاجة

ماسة إلى املساندة غير املالية كالغذاء أو املنح أو التوظيف
املضمون قبل أن يتسنى لهم احتالل موقع يسمح باالستفادة
اجليدة من القروض وخدمات اإليداع .وقد خلصت معظم
مؤسسات التمويل األصغر ،على مر السنني ،إلى أنها تستطيع

تقدمي اخلدمات املالية بشكل أكثر فعالية واستدامة إذا ركزت
حصريا على أنشطة األعمال املالية ،وجتنبت اخلدمات غير املالية

كالتغذية والرعاية الصحية والتدريب متاما ً ،أو قامت بفصل هذه
اخلدمات على األقل عن عملية تقدمي القروض الصغرى من خالل

إسنادها إلى قسم منفصل وموظفني منفصلني .وباإلضافة
إلى مسألتي الكفاءة والتركيز ،فقد يشعر العمالء باالرتباك إذا

كانت الوحدة التي تتبرع لهم باملساندة االجتماعية من جانب

هي نفسها التي تصر على سدادهم القروض التي منحتها لهم

من اجلانب اآلخر.
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وتعتبر هذه االختيارات من جانب العمالء ومجموعات

برامج التمويل األصغر مساعدة أشد الناس فقرا؟ وإذا كانت
ليصبحوا عمالء للتمويل األصغر مبعنى الكلمة؟

هل ميكن الربط بني التمويل األصغر
وبرامج شبكات األمان؟
ترفع برامج احلماية االجتماعية مستوى األمان االقتصادي
واالجتماعي للفقراء عن طريق مجموعة من اإلجراءات التدخلية

— تتراوح بني شبكات األمان (املعونة الغذائية أو التوظيف املضمون)
لذوي احلاجة املاسة ،وبني التأمني االجتماعي لدعم املهددين بالتردي

إلى مستوى املعدمني 5.وقد حققت شبكات األمان ،بوصفها جزءا

من إستراتيجية احلماية االجتماعية ،جناحا في الوصول إلى من هم

في أدنى مستويات السلم االقتصادي— وهم الفقراء الذين مينعهم
التدني الشديد من احلصول على التمويل األصغر التقليدي -

ومساعدتهم.

وعلى عكس التمويل األصغر ،هناك ثمة حاجة إلى تقدمي

دعم كبير لبرامج شبكات األمان .فمعظم املشمولني بهذه

املقترضني ومؤسسات التمويل األصغر سليمة عموما ،وهذه

البرامج ال يطيقون تكاليف املساندة املمنوحة لهم .وعالوة على

حتى اآلن هي محدودية قدرة مؤسسات التمويل األصغر فيما

 4نسبة قليلة من مؤسسات التمويل األصغر—كاملؤسسات التي تستخدم منوذج
“االئتمان والتعليم” اخلاص بأداة “التحرر من اجلوع”—تواصل دمج اخلدمات غير
املالية مع عمليات التمويل األصغر لديها.
5
يعرف البنك الدولي احلماية االجتماعية بأنها «اإلجراءات التدخلية العامة ملا
ّ
يلي ( )1مساعدة األفراد واألسر املعيشية واجملتمعات احمللية في حتسني إدارة اخملاطر
و( )2توفير املساندة ملن يعانون من الفقر املدقع .هولتسمان ،وروبرت ،وستيني
يورغينسن« ،إدارة اخملاطر االجتماعية  -إطار مفاهيمي جديد للحماية االجتماعية
وما بعدها» ،وثيقة مناقشة احلماية االجتماعية رقم  ،6واشنطن العاصمة:
البنك الدولي ،فبراير/شباط .2000

الدراسة ال توصي بانقالب على هذه االجتاهات .ولكن احملصلة
يتصل بخدمة الفئات األشد فقرا التي حتتاج للمساعدة أكثر

من أي مجموعة أخرى والتي يجب أن تتمتع بأولوية عن غيرها
في هذه املساعدة .ومع وجود استثناءات نادرة ،فإن مؤسسات

التمويل األصغر املكرسة للوصول إلى فئات الفقراء للغاية تعجز
عن خدمة أدنى الفئات.



ذلك ،فإن املهارات املطلوبة لتقدمي خدمات شبكات األمان تختلف

التعامل مع برنامج شبكات األمان .ويتضمن هذا الوضع ،الذي

املالية األخرى .لهذه األسباب وغيرها ،يتعني على مؤسسات

اإلضافية لكل من البرنامج أو مؤسسة التمويل األصغر .وحتى

للغاية عن املهارات املطلوبة لتقدمي خدمات االئتمان واخلدمات

التمويل األصغر السعي لتعميق نطاق انتشارها من خالل تقدمي
أنشطة شبكات األمان جنبا إلى جنب مع اخلدمات املالية.

ودون إهمال هذه القاعدة العامة ،تعكف بعض مؤسسات

التمويل األصغر على إيجاد طرق للتضافر مع برامج شبكات

األمان القائمة بالفعل إذ حتدوها آمال في تقدمي املنفعة للفقراء

على األقل بصورة غير مباشرة .وتتولى بعض برامج شبكات األمان
وبرامج املنح تقدمي التدريب املالي واملعلومات لعمالئها بشكل

متأ ٍن حتى يتثنى للعمالء بعد ذلك التواصل مع مؤسسات التمويل

األصغر .ويستند هذا التنسيق إلى املبدأ القائل بأن الكثير من
املعدمني يستطيعون االدخار وبدء عملية بناء األصول اخلاصة بهم،

وأخيرا اكتساب املوارد والثقة في املشاركة باألنشطة االقتصادية
املستدامة ،وعند ذلك ميكنهم االستفادة من القروض واخلدمات
املالية األخرى التي تطرحها مؤسسات التمويل األصغر .وبعبارة

أخرى ،ميكن ألولئك الذين يستفيدون من برامج شبكات األمان

“اخلروج“ من طائلة أوضاعهم ليصبحوا عمالء للتمويل األصغر
مبعنى الكلمة.

يحمل املكاسب جلميع األطراف ،القليل من التكلفة أو اخملاطر

مؤسسة التمويل األصغر الضعيفة ميكنها استخدام هذه
اإلستراتيجية ملواصلة رسالتها االجتماعية املتمثلة في إدراج

عمالء واعدين دون اخملاطرة بقدرتها على حتقيق االستدامة.

ويضم النموذج الثاني تنسيقا أقوى بني مؤسسة التمويل

األصغر وبرنامج شبكات األمان .وفي هذا النموذج ،تقيم مؤسسة

التمويل األصغر جهازا منفصال أو مؤسسة تابعة للتعامل
املباشر مع املشاركني في شبكات األمان .وبالتعاون كذلك مع

برنامج شبكات األمان ،يوفر اجلهاز التابع ملؤسسة التمويل األصغر

خدمات غير مالية ،وقد يوفر بعض املدخرات أو االئتمان املدعوم.

ويحصل املتأهلون الناجحون على مدخل إلى البرامج املنتظمة
ملؤسسة التمويل األصغر .وسوف يحتاج اجلهاز التابع ملؤسسة
التمويل األصغر إلى إمكانية الوصول للعملة سهلة التداول،

لكي يطرح خدماته للمشاركني ،وبذلك يصبح املشاركون قادرين
على االنضمام لبرنامج التمويل األصغر األساسي.

ويتضمن النموذج الثاني مستوى مرتفعا ً من التكاليف

واخملاطرة في جانب مؤسسة التمويل األصغر ،ومنها اخملاطرة

وتناقش مذكرة املناقشة املركزة هذه منوذجني أساسيني

بأن تقدمي «املنح» -في إطار برنامج شبكات األمان -قد يضر

األمان .ففي النموذج األول ،تقدم برامج شبكات األمان اخلدمات

عملية االئتمان األصغر لدى مؤسسة التمويل األصغر .وثمة

لوسائل الربط بني مؤسسات التمويل األصغر وبرامج شبكات

املالية األساسية للعمالء بهدف مساعدتهم في إدارة سبل
كسب معيشتهم بصورة أفضل .ويعتبر التداخل بني مؤسسة
التمويل األصغر وبرنامج شبكات األمان محدودا :إذ تقوم مؤسسة
التمويل األصغر فقط بالتنسيق مع برنامج شبكات األمان لتعيني
«املتأهلني» الناجحني كعمالء .أما الفائدة التي تعود على مؤسسة

التمويل األصغر فهي أن برنامج شبكات األمان يقدم معلومات

عن سلوك املشاركني تساعد مؤسسة التمويل األصغر فيما بعد

في اتخاذ قرارات أفضل فيما يتصل باحتمال قيام هؤالء املشاركني
بسداد القروض .وتقوم مؤسسة التمويل األصغر بتقييم املشارك

في إحدى شبكات األمان عن طريق سجل لإلجنازات يوضح مدى

استعداده للعمل أو االدخار بصورة منتظمة أو حتى أسلوب سداده
للقرض املقدم من برنامج شبكات األمان ،وبذلك يكون املقترض
أقل خطرا عند تأهله لالئتمان املنتظم من مؤسسة التمويل

توفر تلك املعلومات ،تستطيع مؤسسة التمويل
األصغر .ومع ّ
األصغر أن تقدم القروض للعمالء األشد فقرا بشكل أكثر أمنا من

تلك املقدمة في حالة غياب هذه املعلومات.

كما تفيد هذه العالقة املشاركني بشبكات األمان ألنها

متنحهم طريقا طويل األمد وحتفزهم على األداء السليم في

بثقافة االنضباط في السداد ،والتي تعتبر جزءا أساسيا من
حاجة إلى وضع حد فاصل بني مكونات شبكة األمان ومؤسسة

التمويل األصغر .ويتحقق ذلك عاد ًة عن طريق االستعانة

مبوظفني منفصلني يعملون داخل جهاز تابع منفصل .ولن يحقق
هذا النموذج القائم على املشاركة املباشرة جناحا إال في حالة

مؤسسة التمويل األصغر الناضجة التي تتمتع بقوة استثنائية،
وتسير أنشطة األعمال األساسية بها بشكل مستقر ومستدام
بحيث تستطيع خفض املوارد اإلدارية واملوظفني.

برامج شبكات األمان التي تقدم التدريب
للعمالء وتقدمهم إلى مؤسسات التمويل
األصغر
منظمة

كير

/

بنغالدش:

برنامج

اإلعالة

الريفية

بدأ برنامج اإلعالة الريفية التابع ملنظمة كير ببنغالدش

في عام  1982كبرنامج لألعمال العامة ،يتولى توفير
فرص العمل للريفيات املعدمات— نساء مسئوالت عن أسر

معيشية أو متزوجات من معاقني ،وليس لديهن مصادر أخرى
للدخل .ويتم تعيني النساء في برنامج اإلعالة الريفية ملدة



ثابتة هي أربعة أعوام .وتتلقى النساء أجورا نقدية مقابل صيانة

الوظائف للفقيرات في مجال صيانة الطرق الريفية .وقد قام

للبرنامج بني  18عاما و 35عاما ،وأن يكن قادرات بدنيا على أداء

اجلماعي وبناء الثقة واملهارات األساسية ألنشطة األعمال.

الطرق الترابية بالقرى .ويجب أن تتراوح أعمار النساء اخملتارات
العمل .ويطلب من كل امرأة بالبرنامج املشاركة في خطة ادخار

إلزامية إذ يتم اقتطاع خمس دخلها 6.ويجري تدريب املشاركات على

البرنامج بتوظيف  1600امرأة .ومت تدريب املشاركات على التضامن
كما تلقت املشاركات املساعدة فيما يختص باختيار األنشطة

االقتصادية املناسبة .ومت اقتطاع ثلث أرباحهن في شكل مدخرات

مهارات احلساب وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني والرعاية

إلزامية مت ردها لهن في نهاية برنامج التوظيف .كما اشتركت

الصغرى .وتواصل منظمة كير تقدمي املشورة في مجال إدارة أنشطة

على النساء األخريات باجملموعة .وانتهى املشروع أوائل عام .2002

املدرة للدخل وإدارة املشروعات
الصحية والتغذية ،فضال عن املهارات
ّ
األعمال على مدار عام بعد نهاية دورة البرنامج.

وميتد نشاط برنامج اإلعالة الريفية في  90في املائة من

املناطق الريفية في بنغالدش .وتقوم املشاركات بالبرنامج بصيانة
 84.000كيلومتر من الطرق .ويشارك ما يربو على  40.000امرأة
في البرنامج في وقت واحد ،وتنهي  10.000امرأة البرنامج كل

عام.
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النساء في صندوق جماعي تطوعي مت استخدامه في توزيع قروض
ومت دمج بعض عناصر املشروع فيما بعد ضمن البرنامج الوطني
لشبكات األمان.

9

كما جنح برنامج صيانة البنية األساسية باملنطقة املركزية

في الوصول إلى أشد النساء فقرا ،وإقامة برنامج فعال للمدخرات،

فضال عن تقدمي تدريب مفيد على املهارات .وتشير تقييمات
البرنامج إلى أن األرباح الناجتة عن العمل بصيانة الطرق فضال

ويهدف برنامج اإلعالة الريفية إلى إبعاد املشاركات عن احلاجة

مدرة
عن التدريب ساعدا معظم املشاركات في بدء أنشطة
ّ

ٍ
كاف على املهارات
إلى تخريج صاحبات مشروعات صغرى بتدريب

املدخرات فائدة قصوى في الوفاء باحتياجات استهالك الطوارئ

النجاح في إقامة املشروعات الصغرى ال يشمل كل املشاركات،

املعيشية لفترات طويلة من اجلوع 10.فقد احتفظت حوالي نصف

إلى مساعدة خارجية مستمرة .وفي حني تهدف اإلستراتيجية

للدخل (في مجالي التجارة الصغيرة والزراعة عموما) .وقد أثبتت

الالزمة ورأس املال املبدئي الناجت عن املدخرات اإللزامية .ورغم أن

السيما في فترة «أزمة الذرة» عندما تعرضت معظم األسر

فإن برنامج اإلعالة الريفية لديه سجل إجنازات محل تقدير

وإعجاب اجلميع .فثمة حوالي  79في املائة من املتأهالت يواصلن
العمل حلسابهن الشخصي بأنشطة املشروعات الصغرى

بعد ثالثة أعوام من نهاية دورة البرنامج .وتتلقى املشاركات
بالبرنامج معلومات حول مؤسسات التمويل األصغر احمللية ويتم

تشجيعهن على االتصال مبؤسسات التمويل األصغر للحصول

على رأس املال العامل ومن أجل التوسع بعد تخرجهن .وتشير
«الدراسة االستقصائية ألمن األسر املعيشية» ،التي أجرتها
منظمة كير ببنغالدش أوائل عام  ،2005إلى أن  63في املائة من

املتأهالت من برنامج اإلعالة الريفية ال يزلن أعضاء باملنظمات
غير احلكومية بعد ثالثة أعوام من إمتام التأهيل.

8

املشاركات في برنامج صيانة البنية األساسية باملنطقة املركزية

بثقافة االدخار حتى بعد مرور ثالثة أعوام على نهاية البرنامج،
وذكرن أنهن استخدمن املدخرات في حاالت الطوارئ وفي تشغيل
أنشطة األعمال الصغيرة اخلاصة بهن.

11

إال أنه ال تزال هناك

عوائق أمام االئتمان وال يبدو االنتعاش االقتصادي وشيكا.

وقد قام برنامج صيانة البنية األساسية باملنطقة املركزية

على فرضية مفادها أن ما تتلقاه املشاركات من تدريب ومدخرات
سوف يجعل منهن صاحبات مشروعات صغرى ،وميكنهن فيما بعد

أن يحصلن على قروض من مؤسسات التمويل األصغر لرأس املال

العامل والتوسع في النشاط التجاري وعلى خدمات مالية أخرى.
إال أن برنامج صيانة البنية األساسية باملنطقة املركزية لم ينجح

وزارة التنمية الدولية – منظمة كير/مالوي :برنامج صيانة

في إبرام عالقات شراكة مع مؤسسات التمويل األصغر .فقد حال

جناحاً كبيرا ً

 6يبلغ األجر اليومي اجلاري حوالي  0.85دوالر أمريكي؛ يتم استقطاع  0.17دوالر
منها في شكل مدخرات إلزامية.
 7ويتم تعيني  10.000امرأة جديدة كل عام لتحل محل  10.000امرأة تنهي
التدريب بنهاية األعوام األربعةAhmed, Shaikh S., Delivery Mechanisms .
of Cash Transfer Programs to the Poor in Bangladesh, Washington,
.D.C.:World Bank, May 2005
.Email from Dr. Phillip Tanner, Program Coordinator, RMP 8
Potter, Harry, et al., “Malawi Central Region Infrastructure 9
”Maintenance Programme: Final Output to Purpose Review,
.Lilongwe, Malawi:CARE Malawi, 2002. www.caremalawi.org
Pinder, Caroline, “Economic Pathways for Malawi’s Rural House- 10
.)holds,” Lilongwe, Malawi: CARE Malawi, 2003, and Potter (2002
Scharff, Xanthe, “Ex-Post Evaluation of CARE International’s 11
Cen-tral Region Infrastructure Maintenance Program (CRIMP) in
.Malawi,”December 2005, Mimeo

البنية األساسية باملنطقة املركزية—تكرار لم يحقق

إن جناح برنامج اإلعالة الريفية ال يعني بالضرورة أن تأهيل
املشاركات ببرنامج للتوظيف للعمل مبجال التمويل األصغر هو

أمر يسير .وقد عجز منوذج مكرر من هذا البرنامج في مالوي عن
توفير حلول مستدامة طويلة األمد للمشاركات فيه.

وقد مت البدء في برنامج صيانة البنية األساسية باملنطقة

املركزية ( ،)CRIMPوهو برنامج تابع إلدارة التنمية الدولية/
منظمة كير مبالوي ،في أواخر عام  1999باثنني من أحياء
املنطقة املركزية مبالوي .ومت تصميم برنامج صيانة البنية

األساسية باملنطقة املركزية كمشروع جتريبي ملدة عامني لتوفير



الفقر الشديد للمناطق دون جذبها للعمليات اخلاصة مبؤسسات

يتم دعمها من خالل املنح .ومع نهاية دورة احلبوب املمنوحة باجملان،

مدرة للدخل،
على االنضباط املالي وساعد في بدء أنشطة
ّ
فقد عجز عن مساندة عملية االنتقال إلى خدمات مؤسسات

من أنشطة تنظيم املشروعات وقد تراكمت مدخراتهن التي ميكن

وشجع
التمويل األصغر .وبينما وضع البرنامج آلية للمدخرات
ّ

التمويل األصغر.

املشاركة املباشرة ملؤسسات التمويل
األصغر في برامج شبكات األمان

تكن املشاركات قد تلقت تدريبا وقمن بإدارة االئتمان وخضن نوعا

استخدامها كرأس مال استثماري .كما أنهن يكتسنب الثقة

بنهاية الدورة من خالل املشاركة في مجموعات .وفي هذه املرحلة،
يكون معظم املشاركات على استعداد إلدارة األنشطة املدرة
للدخل ،وعلى استعداد ألن يصبحن عميالت في برامج التمويل

األصغر املنتظمة.

وتعتبر نتائج برنامج حتقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة

جلنة التقدم الريفي/بنغالدش :برنامج حتقيق الدخل

مبهرة .فقد وصل البرنامج إلى  1.6مليون امرأة معدمة منذ

يعتبر برنامج حتقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة ()IGVGD

عمالء في التمويل األصغر ،ولم يعدن مرة أخرى إلى احلاجة ملزيد

( )WFPوجلنة التقدم الريفي في بنغالدش ،وهي مؤسسة

برنامج حتقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة إلى ارتفاع دخول

لتنمية الفئات الضعيفة

ببنغالدش مبثابة تنسيق بني احلكومة وبرنامج الغذاء العاملي
رائدة في مجال التمويل األصغر .ويضم البرنامج الريفيات

املعدمات الالتي ليس أمامهن فرص على اإلطالق أو مجرد فرص
ضعيفة الكتساب الدخل .وقد فطنت جلنة التقدم الريفي
في بنغالدش مبكرا إلى صعوبة استيعاب الشريحة األكثر

فقرا ضمن عمليات التمويل األصغر التقليدية لديها نظرا ألن

ما يحتاجون إليه هو مساعدات عاجلة على شكل منح لسد

بدئه .وقد «خرج» ثلثا املشاركات من فئة الفقر املطلق ليصبحوا

من مساعدات اإلغاثة .وتشير االستقصاءات التي شملت عمالء
العمالء وأصولهم املادية (مثل مساحات لبناء املساكن واألراضي
واألسرة والبطاطني) ،باإلضافة إلى تراجع معدالت التسول .وتفيد
ّ

الدراسات التي شملت العمالء بأن املشاركني في برنامج حتقيق
الدخل لتنمية الفئات الضعيفة باتوا يشعرون مبزيد من الثقة

بعد انضمامهم للبرنامج ،وأصبحوا على يقني بأن حياتهم قد
حتسنت.
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وجتري في بنغالدش محاكاة منوذج برنامج حتقيق الدخل لتنمية

احلاجات األساسية للبقاء وليس إلى االئتمان .كما تعلم
اللجنة
ُ
أن املساعدة احلكومية تسهم بالقليل في حل املشكالت طويلة

الفئات الضعيفة .فقد قامت احلكومة وبرنامج الغذاء العاملي

التنبؤ بها للحصول على الغذاء ،وأن احلكومة ليس لديها أموال

مشابهة من احلبوب واخلدمات املالية لقرابة  44.000امرأة أثناء

األمد املتمثلة في أن املعدمني لهم إمكانية محدودة أو ال ميكن
كافية لكفالة جميع املعدمني على املدى البعيد .إن هدف برنامج

حتقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة ( )IGVGDهو بناء جسر
يساعد املشاركات في االنتقال من برنامج للبقاء على مستوى

عالٍ من الدعم إلى برنامج لالئتمان األصغر املستدام.

بالتنسيق مع عشرة من مؤسسات التمويل األصغر لتقدمي دفعات
دورة .2004 - 2003

جمعية رجال األعمال في اإلسكندرية/مصر“ :مشروع

نحو العمل احلر” ()TSEP

ويعتمد برنامج حتقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة

مت إنشاء جمعية رجال األعمال في اإلسكندرية ( )ABAعام 1988

الغذائية مجانا لفترة  18شهرا للمعدمني ولألسر املعيشية

األصغر— املشروع املعني باملشروعات الصغيرة والصغرى بقرض يبلغ

على برنامج لشبكات األمان تابع للحكومة ويوفر احلبوب
التي تعولها النساء ،والتي تواجه أشد مخاطر التعرض للجوع.
وتقوم الوحدة التابعة للجنة التقدم الريفي ببنغالدش ،التي تعد
مستقلة متاما عن عملية التمويل األصغر املنتظمة ،بترتيب
النساء ضمن مجموعات وتقوم بجمع املدخرات وتوفر تدريبا

على املهارات مثل زرع اخلضروات أو تربية الدواجن واملاشية .وبعد
التدريب على املهارات ،يتلقى املشاركون قروضا صغيرة للغاية
( 50دوالرا أمريكيا) الستخدامها في متويل األنشطة الصغيرة
املدرة للدخل .وتعتبر مدفوعات هذه القروض صغيرة جدا بحيث
ّ

ميكن استقطاعها من احلبوب التي تتلقاها النساء .وال تبذل
جلنة التقدم الريفي ببنغالدش أدنى جهد الستعادة التمويل
الذي تقدمه واستعادة املصروفات اإلدارية املترتبة على هذه

القروض ،لذا فإن هذه التكاليف -فضال عن بقية اخلدمات-

كمنظمة غير هادفة للربح .وتدير اجلمعية برنامجني للتمويل
في املتوسط  500دوالر أمريكي ،وبرنامج براعم املشروعات الصغرى

الذي يستهدف حصريا فئات الفقراء للغاية وبخاصة النساء من
خالل قروض تتراوح بني  25و 125دوالرا ً أمريكيا ً.

وفي مارس/آذار عام  ،2000أطلقت جمعية رجال األعمال

في اإلسكندرية «مشروع نحو العمل احلر» ( )TSEPاخلاص بها؛

وذلك خلدمة أولئك الذين حال الفقر املدقع دون رغبتهم أو قدرتهم

على املشاركة في برنامج «براعم» .ويقدم «مشروع نحو العمل

احلر» ،املمول عن طريق املنح اخليرية التي يتقدم بها مجتمع
 12هاشمي ،سيد“ ،الربط بني التمويل األصغر وبرامج شبكات األمان الستيعاب
أشد الفئات فقرا” ،مذكرة املناقشة املركزة  ،21واشنطن العاصمةCGAP, 2001. :
Matin, Imran, and Rabeya Yasmin, “Managing Scaling Up Challenges
of a Program for the Poorest,” in Scaling Up Poverty Reduction,
 :.Washington, D.Cاجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء.2004 ،



األعمال كجزء من التزاماته الدينية ،منحا ً تبلغ  50دوالرا ً أمريكيا ً

أفضل احلاالت فإن حوالي خمس إلى ثلث النساء ممن يكملن هذه

العمالء عندما يثبتون ملوظفي البرنامج أنهم جادون في املشاركة

ويتمتع الشركاء في شبكات األمان والتمويل األصغر ضمن

القسط الثاني ،البالغ  25دوالرا ،للعمالء بعد إمتامهم بنجاح فترة

وظائف شبكة األمان والتمويل األصغر قد يضعف فعالية منوذج

للعاطلني .ويتم منح القسط األول البالغ  25دوالرا ً أمريكيا ً إلى

البرامج يعدن إلى حالة العوز واحلاجة إلى مساندة شبكات األمان.

على أساس التفرغ في مشروع سليم اقتصاديا .ويتم تقدمي

هذه البرامج املرتبطة بامليزة النسبية اخلاصة بهم .فاخللط بني

ثالثة أشهر من أنشطة األعمال ،وبعد تقدمي مزيد من االلتزامات

الربط .فاملهارات املطلوبة إلدارة املنح تختلف عن املهارات املطلوبة

بالتوسع في أنشطة األعمال .وقد مت تصميم «مشروع نحو العمل

احلر» بحيث ينتقل املتأهلون بنجاح أوال إلى برنامج «براعم» ثم إلى

املشروع املعني باملشروعات الصغيرة والصغرى.

وقد قدم «مشروع نحو العمل احلر»  2300منحة حتى أواخر

عام  .2005وقد واصل سبعون في املائة من هؤالء العمالء أنشطة
األعمال اخلاصة بهم ،إال أنه لم يلتحق ببرنامج «براعم» سوى 5

في املائة حتى اآلن .ويذكر «مشروع نحو العمل احلر» أنه يوجد
تباطؤ في تأهل املشاركني إلى برنامج «براعم» ألن االستعانة
مبوظفي االئتمان لتقدمي املنح يبعث برسائل مختلطة للعمالء.

ونتيجة لذلك ،فإن «مشروع نحو العمل احلر» يعكف على تطوير
أنظمة جديدة تستعني مبوظفني مستقلني وتوفر إمكانية اتصال

أفضل .وسوف يتعاون موظفو «مشروع نحو العمل احلر» مع
العمالء للتأكد من أن العمالء يتفهمون أن هذه املنح ال تقدم إال
مرة واحدة ،وأن عمليات أنشطة األعمال املستقبلية تتوقف على

لتوصيل اخلدمات املالية املستدامة .فاالئتمان األصغر السليم

ينهض على التزام صارم في السداد ،وهو ما ميكن أن يتعرض
للخطر إذا كانت املؤسسة املقرضة تقدم منحا أيضا.

وثمة حاجة إلى أن تشارك برامج شبكات األمان واملنح أوال في

استهداف العمالء بفعالية ،ثم يتعني عليها ضمان أن املساندة

املناسبة تصل إلى العمالء .وإذا كان برنامج شبكات األمان يضم

قروضا صغيرة للغاية ومدعومة من أجل «التدريب» ،فقد يكون من
األفضل على األرجح أن يتولى أخصائيو االئتمان األصغر إدارة هذه

ولكن بعيدا عن عمليات اإلقراض املنتظمة ملؤسسة
القروض،
ْ
التمويل األصغر املشاركة .ومن جانبها حتتاج املؤسسات املالية إلى

ضمان أنها متتلك عملية لضم «املتأهلني» ،حتى يتسنى لهم أخيرا
االنضمام إلى صفوف مجموعة العمالء املنتظمة لديها .وتقوم

البرامج الناجحة على األرجح مبا يلي:

إمكانية الوصول إلى مصادر ائتمان ميكن االعتماد عليها.

االعتماد على وكالة مهنية مستقلة لتنفيذ برامج املنح

الدروس املستفادة

البرامج جزءا من االختصاص األساسي ملؤسسة التمويل

املدعومة أو برامج احلماية االجتماعية .وال تعتبر هذه

األصغر.

تطرح دراسات احلالة الواردة مبذكرة املناقشة املركزة هذه  -عددا

جتنب البعث برسائل مختلطة فيما يختص باملنح والقروض.

األمان املدعومة القائمة حاليا وبني برامج التمويل األصغر.

إلى برامجها يتفهمون احلاجة إلى االلتزام باالنضباط

أن يحقق نتائج جيدة لصالح الفئات األشد فقرا .فبدءا باملنح

بدء اخلدمات املالية باملدخرات حتى عندما يكون املشاركون

الصغرى» ،توفر هذه البرامج التدريب على املهارات والتدريب على

إلى بناء األصول الصغرى وتوفير احلماية ضد الصدمات

صغيرا إلعداد العمالء إلدارة املشروعات الصغرى .ويعتبر أولئك

توفير التدريب على املهارات ،واملشورة في مجال األعمال،

للتأهل كي يصبحوا عمالء تقليديني للتمويل األصغر.

احلماية االجتماعية.

من الطرق ميكن من خاللها إقامة روابط بني برامج شبكات

يتعني على مؤسسات التمويل األصغر ضمان أن املتأهلني

وتوضح الدراسات كيفية ميكن للتسلسل املناسب للمساندة

املالي الصارم.

املقصود بها الوفاء باحتياجات االستهالك املباشرة وبناء «األصول

مسجلني فقط في برامج احلماية االجتماعية .ويؤدي هذا

إدارة أنشطة األعمال وخدمات املدخرات وأحيانا تقدم ائتمانا

واالنتقال باملشاركني إلى ثقافة املدفوعات املنتظمة.

الذين يتقدمون في هذا التسلسل بنجاح مرشحني على األرجح

واملعلومات بشأن املؤسسات املالية كجزء من برنامج

ورغم عدم وجود ضمانات بأن جميع الناجحني في التنقل

البدء بقروض بسيطة إلقامة أنشطة اقتصادية سهلة،

برامج املساندة املصممة بشكل سليم حتمل إمكانيات عظيمة

ألن يصبحوا عمالء في مؤسسات التمويل األصغر

بني برامج املساندة سوف يتأهلون إلى التمويل األصغر ،فإن

ومبجرد انطالق املشروعات ،يصبح املشاركون مستعدين

بوصفها سبيال للتمويل األصغر .ولكن يتعني مالحظة أنه في

التقليدية.



حتديد املشاركني في املشروعات من أجل التأهيل إلى

خدمات مؤسسات التمويل األصغر.

خامتة :نحو احلوار والتجريب

وتبرز القضايا التي شملها النقاش كال من إمكانية النجاح

تعتبر الفئات األشد فقرا ،والتي يجد التمويل األصغر صعوبة في

املصاحبة لذلك .وحتى في أفضل احلاالت (مثل برنامج حتقيق

كبرى — وهي شبكات األمان بوصفها جزءا من إستراتيجية

في التأهل إلى خدمات التمويل األصغر وبعض الصعوبات

الوصول إليها ،باختصار بؤرة تركيز مبادرة للتنمية تتسم بأهمية

الدخل لتنمية الفئات الضعيفة التابع للجنة التقدم الريفي

للحماية االجتماعية .بيد أن صناعة التمويل األصغر قد جتاهلت

ثلث إلى خمس املشاركني يعودون إلى حالة العوز ويحتاجون إلى

وغالب الظن أن العاملني مبجال التمويل األصغر يساوون بني

ببنغالدش وبرنامج اإلعالة الريفية التابع ملنظمة كير) ،فإن حوالي

بوجه عام احلماية االجتماعية أو تعمدت إقصاء نفسها عنها.

مساندة مستمرة من برامج شبكات األمان.

احلماية االجتماعية (شبكات األمان على وجه اخلصوص) واملنح

ففي النموذج األول ،تقوم برامج شبكات األمان واملنح

بتوفير التدريب واملعلومات من أجل إعداد املشاركني للمشاركة
في برامج التمويل األصغر .وتقدم مؤسسات التمويل األصغر

اخلدمات املالية للمتأهلني الذين أبلوا بالء حسنا في شبكات
األمان .ويحمل هذا النموذج مكاسب لكال الطرفني :مؤسسة
التمويل األصغر وبرنامج شبكة األمان ،بينما يحمل قدرا بسيطا

من العبء أو اخملاطر اإلضافية إذا كانت مؤسسة التمويل األصغر

لديها بالفعل أنظمة مناسبة للعمالء الفقراء للغاية .وحتى
مؤسسة التمويل األصغر الناشئة أو األقل استقرارا نسبيا
ميكنها هي األخرى االلتحاق بأحد برامج احلماية االجتماعية

بهذه الطريقة.

ويضع النموذج الثاني مطالب أكثر ثقال على كاهل مؤسسة

التمويل األصغر والسيما عندما تتضمن عملية التنسيق تقدمي
القروض املدعومة إلى املعدمني املشاركني في برامج احلماية
االجتماعية من أجل متويل بدء األنشطة .وعلى مؤسسة

التمويل األصغر أال تأخذ في اعتبارها هذا التنسيق إال إذا كانت

مؤسسة ناضجة عملها األساسي هو تقدمي القروض الصغرى

واإلعانات التي تؤدي إلى تشويه األسواق وتعوق اجلهود الساعية
نحو االستدامة .وبدورهم ،فإن خبراء احلماية االجتماعية عادة

ما يربطون بني التمويل األصغر واملديونية التي تزيد درجة تعرض
الفقراء للخطر.

وتسد هذه املعتقدات الطريق أمام استكشاف بعض أوجه

الترابط املبتكرة واملهمة .ويحتاج قطاع التمويل األصغر إلى

استكشاف نُ ُهج جديدة إذا كان بصدد توسيع نطاق خدمته
لتشمل الفئات األشد فقرا .كما حتتاج برامج شبكات األمان إلى

مساعدة املشاركني بها في وضع خطة سليمة طويلة املدى— أو
سيناريو للتأهيل — بحيث تشتمل على إمكانية للوصول إلى
اخلدمات املالية .وقد يتمكن العاملون مبجال التمويل األصغر

واحلماية االجتماعية من الوفاء بتلك االحتياجات معا من خالل

عالقات تنسيق مصممة بعناية .وميكن استغالل هذه االحتمالية
إذا تخلى اخملتصون في كال اجملالني عن تلك التصورات املسبقة،

وشرعوا في مزيد من احلوار فيما بينهم مع املشاركة في جهود
تنسيق حتمل املنفعة املتبادلة.

ويتسم بالثبات واالستدامة ماليا وعمليا.

التسلسل من أجل التأهل إلى مؤسسات التمويل األصغر
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