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  19مذكرة مناقشة مركَّزة رقم 
 

 تنسيق عمل الجهات المانحة داخل البلد المعني
 
تقديراً لألهمية التي ال تزال تلعبها الجهات المانحة في مجال التمويل األصغر، قامت المجموعة االستشارية  

وزارة التعاون  كبير مستشاري تنمية مؤسسات األعمال السابق مع –" ديفيد رايت"لمساعدة الفقراء بتكليف 
 لمعالجة التحديات المتعلقة بالتنسيق فيما بين موظفي الجهات المانحة داخل البلد –) DFID(الدولي البريطانية 

  .المعني، وذلك على أساس التجارب الواقعية المستقاة من بلدان مختلفة حتى اآلن
 

 في إطار تنمية صناعة –" ات المماثلةالجه" مثلها في ذلك مثل كافة –ويدور السلوك الفطري للجهات المانحة 
ولكن . التمويل األصغر حول التنافس على أكثر المشروعات الموجهة لصالح الفقراء نفوذاً وتأثيراً وابتكاراً

 يأتي – على األقل فيما بين الجهات المانحة –على عكس ما يوجد في الساحة التجارية، فإن مثل هذا التنافس 
في حين تشير التجارب الحديثة العهد إلى زيادة الوعي بمدى الحاجة إلى تنسيق  .نتاجيةدوماً بنتائج معاكسة لإل

العمل فيما بين الجهات المانحة داخل البلد، كما تشير أيضاً إلى أن التعاون الوثيق يمكن أن يكون مفيداً للغاية 
1.ألصحاب المصالح المباشرة في هذا القطاع

 
ل األصغر فيما بين مجتمع الجهات المانحة إلى ظهور عدد من الهيئات في كل وقد أدى استمرار شعبية التموي

السوق،  نظام إلى التحول طريق على السائرة بلد من البلدان النامية وكذا في كل اقتصاد من اقتصادات البلدان
ن اآلثار المترتبة فبدون التنسيق فيما بين تلك الجهات المانحة، فإ .تستهدف مساندة تنمية قطاع التمويل األصغر

مؤسسات التمويل (وتتلقى المؤسسات المحلية التي تقدم خدمات التمويل األصغر . يمكن أن تكون أكثر ضرراً
فهي تتلقى مؤشرات متباينة من مختلف الجهات  .مساعدة من الجهات المانحة بأشكاٍل مختلفة جداً) األصغر

استهدافه، وما هو معدل الفائدة الذي يجب أن تتقاضاه، وما من الذي يتعين عليها  :المانحة عما هو متوقع منها
إلى االستدامة المالية، ) إذا ما حدث ذلك على اإلطالق( ومتى يصلون ،)في السداد ( المقبول مستوى التأخير

  . فالقائمة ال نهائية– وما هو الشكل ومعدل التكرار الذي يتعين تقديم التقارير فيه
 

 – وهو ما يمثل وضعاً مألوفاً – مدفوعة بواسطة ضغوط داخلية لصرف األموال ورغم أن الجهات المانحة
 .فإن تقديم مبالغ كبيرة من رؤوس األموال إلى إحدى مؤسسات التمويل األصغر يمكن أن يكون ضاراً بالفعل

غير مالئمة، وإذا كانت المؤسسة تفتقر إلى الطاقة االستيعابية الالزمة أو كانت الظروف التي ترتبط بالتمويل 
فإن عملية الصرف قد تثبط من االنضباط المناسب في اإلدارة المالية، وتتسبب كذلك في إضعاف األداء، 

ومن ثم فإن ذلك قد يتسبب في  .وتقليل القدرة والدافع إلى الحصول على األموال التجارية بما فيها المدخرات
 المهمة التي تحتج معظم الجهات المانحة برغبتها عدم تمكين مؤسسة التمويل األصغر من تحقيق أحد األهداف

  .االستدامة: في رؤيته يتحقق، أال وهو هدف
 

 فيمكن أن – والذي يحتل درجة الخطورة نفسها -وبالنسبة لالفتقار إلى تنسيق العمل بين الجهات المانحة 
 ألن التمويل األصغر ونظراً. يكون محيراً للحكومة، خاصة البنك المركزي أو هيئة اإلشراف على البنوك
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 .يمثل أمراً جديداً نسبياً لكثير من البلدان، فال تزال هناك شكوك حول كيفية تنظيم هذا القطاع واإلشراف عليه
وتقوم مختلف الجهات المانحة بالدفع تجاه التوصل لحلول مختلفة، مقتدية في ذلك بخبرات وتجارب بلدان 

  . مشروطاً بإجراءات معينة يتم تقديمها وقوانين معينة يتم تشريعهامتعددة، حتى أنها تجعل التمويل المستمر
 

ولحسن الحظ، فإن الجهات المانحة تدرك وبصورة متزايدة أهمية تنسيق أنشطتها في قطاع التمويل األصغر، 
 .هادفة بذلك إلى التعاون الفعال بدالً من التنافس الوارد في النظرية الداروينية

 
ن خبرات وتجارب بلدان مختلفة حول العالم إلى أنه يتم اآلن تبني عدد من النماذج وتشير دراسة حديثة ع

المختلفة لتنسيق العمل بين الجهات المانحة داخل البلد، والتي يتمتع كلٌّ منها بمزايا مهمة، كما تم إيجازه في 
  .1الجدول رقم 

 
 توى البلدنماذج إرشادية لتنسيق عمل الجهات المانحة على مس :1الجدول رقم 

 
األمثلة 
 الحالية

 وصف موجز الخصائص المهمة المرجحة

  باكستان
 البوسنة

 فيما بينها في - أو التعاون الفعال -تقوم الجهات المانحة المشاركة بالتنسيق 
 ويتضح ذلك - أو أكثر- تمويل أصغر خاص واحد - أو مشروع -برنامج 

 .يجية لصناعة التمويل األصغرفي بعض األمثلة كوسيلة لتنشيط التنمية اإلسترات

تنسيق خاص 
 بالمشروعات

  غانا
 بوليفيا

يقصد بذلك االجتماعات العارضة غير النظامية لكافة الجهات المانحة المشاركة 
في قطاع التمويل األصغر؛ وتمثل هذه االجتماعات أنشطة مثل تبادل ومشاركة 

 األصغر وكذا عن المعلومات عن المساندة والدعم المحتمل لمؤسسات التمويل
 .النقاشات التي تُجرى مع الحكومة

غير نظامي تنسيق 
على مستوى القطاع

  بنغالديش
 مالي

أما االجتماعات المنتظمة لكافة الجهات المانحة في قطاع التمويل األصغر؛ 
الخاص بالسياسة مثال ذلك االجتماع  ،فهدفها التعاون المتزايد مع الحكومة

 التمويل األصغر، ووضع اإلجراءات المناسبة لتنظيم العريضة نحو تنمية قطاع
صناعة التمويل األصغر واإلشراف عليها، واالتصال بالقطاع المالي النظامي؛ 

وكذا التعاون المتمثل في الجهود األولية لضمان أن كافة مؤسسات التمويل 
وتستفيد " أفضل أساليب العمل"األصغر التي تساندها جهات مانحة تتوافق مع 

 . ن مؤشرات األداء القياسيةم

تنسيق جوهري 
على مستوى القطاع

  تنزانيا
 أوغندا

 –تسعى الجهات المانحة بوضوح إلى تطوير رؤية مشتركة وتنسيق جهودها 
 لتعميق وتوسيع نطاق قطاع التمويل األصغر على المدى –بالتعاون مع الحكومة 

 وتتعاون الجهات المانحة الطويل؛ واالتفاق وتطبيق المؤشرات القياسية لألداء؛
بفعالية في مبادرات خاصة حيث توافق كل جهة مانحة على المساهمة وفق 

الميزة النسبية؛ ومن شأن هذا التعاون وذلك التفاهم المتبادل بين الجهات المانحة 
والحكومة أن يمكِّن من تطبيق قيود على اإلجراءات التدخلّية غير المالئمة من 

 ).الجديدة (قبل الجهات المانحة

 إستراتيجيتنسيق 
على مستوى القطاع
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التي ذكرت " الخصائص المهمة المرجحة"يتعين إدراك : أوال .يتعين إعطاء ثالثة مالحظات على هذا الجدول
وكذلك فإن األنشطة الخاصة التي تم وصفها مقابل كل نموذج للتنسيق ليست  .عالياً على أنها إرشادية فقط

ذاتها؛ ذلك أنه دائماً ما تكون هناك مستويات مختلفة للتنسيق في الوقت نفسه ولكن بدرجة إجبارية من تلقاء 
وعالوة على ذلك، فبالرغم من أن النماذج الثالثة للتنسيق على مستوى القطاع تشير إلى التقدم  .أكبر أو أقل

في فئة مختلفة؛ وهذا نحو مضمون أكبر ودرجة أعلى من التطور، إال أن التنسيق الخاص بالمشروعات يقع 
هو الحال في أمثلة معينة، بيد أنه في حاالت أخرى قد يكون أكثر حرصاً تجاه التنسيق الجوهري أو 

  ). على النحو المبين أدناه(اإلستراتيجي على مستوى القطاع 
 

ل جهود من المهم تقدير أنه يمكن تحقيق تنسيق للعمل بين الجهات المانحة داخل البلد فقط من خال: ثانيا
األفراد الذين لديهم الحافز، وهم دائماً ما يمثلون مجموعة صغيرة، وهم على استعداد لتوفير الوقت وبذل 

 .الجهد المتواصل المطلوب
 

واألمر يتطلب تصميماً والتزاماً، على المدى الطويل غالباً، وذلك من أجل تحقيق التنسيق الفعال بين الجهات 
وبالفعل، فإن أي شكل من أشكال التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد  . عليهالمانحة داخل البلد والحفاظ

حيث لم يتحقق، في العديد  .يمثل إنجازاً مهماً من قبل موظفي الجهة المانحة المحليين الذين أسهموا في تحقيقه
 .من البلدان، إال قدر ضئيل للغاية من التنسيق الفعال

 
اإلشارة إليها حول البلدان، والتي تُظهر حالياً النماذج المختلفة للتنسيق بين الجهات إن األمثلة التي تمت : ثالثا

للطباعة ُأرسلت المانحة داخل البلد، تعتبر أمثلة صالحة، وذلك وقت كتابة مذكرة المناقشة المركزة هذه والتي 
 المذكورة –انحة داخل البلد وتشير أهمية األفراد في عملية التنسيق بين الجهات الم .2001نيسان /في أبريل

وعالوة على ذلك، وكما هو الحال دوماً  . إلى أن مدى وعمق التنسيق يتغير باستمرار بمرور الوقت–أعاله 
 للتنسيق – شهراً بكل تأكيد 12 في غضون –، فقد يستغرق األمر فترة قصيرة نسبياً "الهدم مقابل البناء"مع 

أن يتراجع، لنقل مثالً، من التنسيق اإلستراتيجي إلى التنسيق الجوهري بين الجهات المانحة داخل البلد إلى 
  .على مستوى القطاع

 
  أنماط التنسيق بين الجهات المانحة

 التعاوَن على مستوى المشروع بين الجهات المانحة التي تساند التنسيق الخاص بالمشروعاتعادة ما يتضمن 
هذا األمر يتطلب موافقة الجهات المانحة المشاركة على أمور و. معين) برامج(أو برنامج ) مشاريع(مشروعاً 

ونجد في بعض . مثل المساعدة المالية والفنية التي ستقدمها كل جهة مانحة، وألية أنشطة، وبأية شروط، إلخ
ومؤسسة بروشيكا ) BRAC (الريفية المناطق ارتقاء لتحقيق البنغالديشية اللجنة على سبيل المثال –الحاالت 

)Proshika ( ويجتمع هذا االتحاد بصفة  . نجد أنه تم تأسيس اتحاد نظامي للجهات المانحة-في بنغالديش
دورية، ويتفق على دورات دعم ومساندة تستمر من ثالث إلى خمس سنوات، ويعمل غالباً من خالل مكتب 

ويتعين على . شتركةمن جهات مانحة، ويوافق على عمليات االستعراض والتقييم واإلبالغ الم ُيمولتنسيق 
الجهات المانحة المشاركة في مثل هذه الحاالت أن توافق على تعديل اإلجراءات الفردية القياسية الخاصة بها 

 وال يتم هذا األمر بسهولة دوماً وخاصة عندما تقوم المكاتب الرئيسية بوضع -إلى نظام واحد مشترك
  .إجراءات صارمة يكون من الصعب الحْيد عنها
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   باكستان–التنسيق الخاص بالمشروعات : 1ر اإلطا

 
مع المجتمعات المحلية في األودية النائية من المناطق ) AKRSP(يعمل برنامج أغاخان للمساندة الريفية 

حيث يهدف إلى مساعدة هذه المجتمعات المحلية على تحقيق  .عاما18ًالشمالية وشيترال في باكستان منذ 
ويمثل  .، وذلك من خالل تنمية مهارات األفراد وتعزيز تنميتها االقتصاديةتحسن منصف ومستدام في حياتها

برنامج أغاخان للمساندة الريفية برنامجاً متعدد القطاعات، إذ يغطي مناطق التنظيم االجتماعي، وتنمية المرأة، 
وبالنسبة لألخير  .وإدارة الموارد الطبيعية، والبنية األساسية، وتطوير مؤسسات األعمال، والتمويل األصغر

  .فإنه يمثل حالياً مكوناً مهماً ظهر ألول مرة في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين) التمويل األصغر(
 

وتساند مجموعة كبيرة من الجهات المانحة برنامج أغاخان للمساندة الريفية ككل، وتتضمن هذه الجهات البنك 
وفي أعقاب بعثة مشتركة  .مملكة المتحدة والنرويج وسويسراالدولي واالتحاد األوربي وألمانيا وكندا وال

، وافقت الجهات المانحة على تأسيس مجموعة غير 1992استهدفت تصميم نظام متابعة الجهات المانحة في 
وتقدم . نظامية لتنسيق االتصاالت فيما بينها تساندها أمانة عامة صغيرة مقرها مؤسسة أغاخان في إسالم أباد

وتمكن المجموعةُ  .دداً من المزايا لكل من الجهات المانحة وبرنامج أغاخان للمساندة الريفيةالمجموعة ع
برنامَج أغاخان للمساندة الريفية من مناقشة القضايا الجوهرية مع مختلف الجهات المانحة في منتدى واحد، 

وباإلضافة  .مختلف المجاالتوخاصة تنسيق عملية تمويل المراحل الجديدة من قطاعات البرنامج المختلفة في 
إلى ذلك، فإن مجموعة تنسيق االتصاالت فيما بين الجهات المانحة تمكن هذه الجهات من تنسيق المشاركة في 

قاسم تكاليفها، وتفيد أيضاً في تقليل عدد مثل هذه البعثات إلى برنامج تجميع بعثات المتابعة والتقييم، بل وت
وتمكن التقارير المقدمة من هذه البعثات إلى مجموعة تنسيق االتصاالت فيما هذا،  .أغاخان للمساندة الريفية

بين الجهات المانحة، وكذا المناقشات التي تدور في االجتماعات الدورية، من إبقاء كافة الجهات المانحة على 
  .علم بالحافظة اإلجمالية ألنشطة برنامج أغاخان للمساندة الريفية

  
 

وجود المجموعة يمكِّن برنامج أغاخان للمساندة الريفية والجهات المانحة من التنسيق وإضافة إلى ذلك، فإن 
 .حول أية أمور تستلزم إجراء مناقشات مع الحكومة، سواء على المستوى اإلقليمي أو الوطني

أو ومع ذلك، ففي بعض األمثلة يمكن أن يؤدي التنسيق الخاص بالمشروعات بين الجهات المانحة داخل البلد، 
ربما ُيرجى من ورائه أن يؤدي إلى، تعاون إستراتيجي بين الجهات المانحة والحكومة بهدف تنشيط تنمية 

في حين يصبح التنسيق الخاص بالمشروعات، في بعض الحاالت،  .وتطوير صناعة التمويل األصغر ككل
  .لة المبينة أدناهأكثر حرصاً على الناحية الجوهرية أو النمط اإلستراتيجي للتنسيق كما في الحا
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   البوسنة–التنسيق اإلستراتيجي الخاص بالمشروعات : 2اإلطار 

 
كل وقد كان  .بمثابة أكبر مبادرة للتمويل األصغر في البوسنة والهرسك) LIP(يعد مشروع المبادرات المحلية 

دوالر أمريكي على  مليون 22مما يقرب من (تجميع الموارد عملية التعاون فيما بين الجهات المانحة ومن 
هي  :يمثالن مفتاح نجاح مشروع المبادرات المحلية مع تسع من الجهات المانحة المشاركة) مدى أربع سنوات

البنك الدولي، والنمسا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وسويسرا، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 
  .الالجئين، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
، إال أنه قد اتخذ نهجاً قطاعياً يتسم "مشروعاً" إال – منذ البداية –رغم أن مشروع المبادرات المحلية ال يمثل و

ومن األمور ذات األهمية الخاصة تطوير بيئة  .برؤية إلعطاء االنطالقة لتنمية صناعة التمويل األصغر
المصرفية بأن تمارس نشاطها في إطار قانونية وتنظيمية مالئمة للسماح لمؤسسات التمويل األصغر غير 

وقد نُفذ إطار العمل هذا بطريقة تتميز بالمشاركة العالية من خالل مجموعات عمل متعاونة تترأسها . قانوني
عموماً الهيئة المصرفية أو وزارة المالية، وتتميز كذلك بالمشاركة النشطة لممثلين من مؤسسات التمويل 

  .المساعدة الفنية في ذلك) USAID(مريكية للتنمية الدولية وقد قدمت الوكالة األ .األصغر
 

وقد تمثلت اآللية األساسية للتنسيق بين الجهات المانحة في فريق العمل المعني بتنمية القطاع الخاص، وهو 
المفوضية األوربية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك (هيئة تشمل كافة الجهات المانحة الكبرى 

) األوروبي لإلنشاء والتعمير والواليات المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وجهات ثنائية أخرى
ويتمثل التركيز األساسي لفريق  .بجانب مسؤولين حكوميين من الوزارات المعنية، وكذا الهيئات المصرفية

ي وخصخصة مؤسسات األعمال وتنمية العمل المعني بتنمية القطاع الخاص في إصالح القطاع المصرف
أما وظيفته فهي الموافقة على األولويات اإلستراتيجية، واستعراض برامج  .مؤسسات األعمال الصغيرة

المساعدات الخارجية ونتائجها، والموافقة على أي من الجهات المانحة ينبغي أن تتمتع بالميزة النسبية أو 
ويمثل التمويل األصغر دوماً موضوعاً على جدول أعمال  .ئة الجديدةالتمويل لدعم ومساندة األولويات الناش

فريق العمل المعني بتنمية القطاع الخاص، ولكن بشكل أكبر لتمكين المشاركين من سماع النتائج واالطالع 
 ولم يكن فريق العمل هذا نشطاً في .على آخرا األخبار عن القضايا الحالية مثل تطوير إطار العمل القانوني

  .الماضي كآلية تنسيق بين الجهات المانحة
 

وقد سعت بعثة حديثة تابعة للبنك الدولي إلى الجمع بين الجهات العاملة في هذا المجال الستعراض حالة قطاع 
وقد شوهد هذا كممارسة  .التمويل األصغر في البوسنة والهرسك وتطوير رؤية مشتركة وأولويات إستراتيجية

 األطراف المعنية، وذلك مع قيام مسؤولي الحكومة بإصدار تعهد علني يتضمن تنمية إيجابية للغاية لكافة
وثائق إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء / التمويل األصغر كجزء أساسي من إستراتيجية التنمية االقتصادية

الة األمريكية للتنمية ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والوك. الجاري تطويرها حالياً
ر بأكالدولية بقيادة التنسيق بين الجهات المانحة أثناء المرحلة القادمة لتنمية القطاع، وذلك مع التركيز بدرجة 

على التمويل المدفوع بالسوق وقيام كل جهة مانحة بمساندة القطاع وفق مجاالت الميزة النسبية الخاصة بكل 
  . منها
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 نجد أن الجهات المانحة التي تشارك بفعالية في مساندة نظامي على مستوى القطاعنمط التنسيق غير الوفي 
تتعاون معاً بصورة غير ) من خالل مجموعة متنوعة من المشروعات الفردية(قطاع التمويل األصغر في البلد 

االت األخيرة مع فهي تقوم بتبادل المعلومات حول أنشطتها الحالية والمشاركة بها، واالتص .نظامية في البداية
 الحكومة ونواياها العامة بخصوص قطاع التمويل األصغر، وليس فقط على المشروعات أو –أو مناهج / و–

 .البرامج الفردية
 

وتتنوع رغبة كل جهة مانحة، وبشكل كبير، في المشاركة بانتظام في مجموعة التنسيق المحلية، وذلك مع عدم 
ماع، وغالباً ما يجرون المبادرات دون اعتبار لشواغل واهتمامات مشاركة جهات مانحة فردية في كل اجت

  .الجهات المانحة األخرى
 

   غانا-التنسيق غير النظامي على مستوى القطاع : 3اإلطار 
 

فعلى سبيل المثال،  :لقد كان التنسيق بين الجهات المانحة في غانا في الماضي يتركز حول مشروعات مختلفة
ية الزراعية والبنك الدولي بخصوص مشروع الخدمات المالية الريفية، وبرنامج األمم الصندوق الدولي للتنم

مبادرة التمويل البالغ الصغر ألفريقيا التابعة لصندوق التنمية / المتحدة اإلنمائي والبنك األفريقي للتنمية
انمرك الذي مع الد) ميكروستارت(بخصوص البرنامج االستهاللي للتمويل الصغير ) AMINA(األفريقي 

ومع هذا، فمع قيام ألمانيا حالياً، وبنشاط، ببحث  .يوفر المساندة المكملة للتدريب وتقوية اتحاد البنوك الريفية
 وذلك على سبيل المثال، من خالل تقديم المساعدة الفنية لقطاع الخدمات الريفية –موضوع مساندة القطاع 

 ُيالحظ أن –إلى شبكة التمويل األصغر بغانا ) مع البنك الدولي (والتمويل األصغر، وكذا تقديم المساندة والدعم
التنسيق بين الجهات المانحة يتحرك بسرعة نحو مرحلة التنسيق غير النظامي أو ربما الجوهري على مستوى 

  .القطاع بين الجهات المانحة داخل البلد
كذلك نقطة تركيز نيابة عن الحكومة في ويمثل تعيين الحكومة منسقاً للتمويل األصغر عامالً مساهماً يمثل 

وزارة المالية، وكذا إدراك كافة الجهات المانحة، التي تشارك بفعالية كبيرة في التمويل األصغر، للحاجة إلى 
  .وجود موقف موحد استجابة لمبادرات وضغوط الحكومة

 
 

ق أكثر جدية بين الجهات ويمثل التنسيق غير النظامي على مستوى القطاع خطوة أولى ضرورية نحو تنسي
المانحة داخل البلد، حيث يوفر الفرصة لتنمية الثقة الشخصية بين موظفي الهيئات المختلفة، وذلك إلى أن 

نموذجاً أكثر تقدماً من غانا حول التنسيق ) 4انظر اإلطار (وتقدم بوليفيا . تتضح مزايا التعاون األكثر جدية
موعة كبيرة من الجهات المانحة بالعمل معاً وبدء التعاون بشأن قضايا غير النظامي داخل البلد، مع قيام مج

  .السياسة بالرغم من أنها ال تزال تمارس قدراً كبيراً من الحرية على المشروعات المنفردة
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   بوليفيا-التنسيق غير النظامي على مستوى القطاع : 4اإلطار 

 
وتضم  .مانحة في بوليفيا تتضمن فريق عامل غير نظاميإن الوسيلة الرئيسية نحو التنسيق بين الجهات ال

األطراف الرئيسية الفاعلة كالً من ألمانيا وسويسرا وأسبانيا وكندا والواليات المتحدة واالتحاد األوربي وبنك 
 ، مع القيادة المشتركة بين ألمانيا وسويسرا)CAF(ومؤسسة األنديز اإلنمائية ) IDB(التنمية للبلدان األمريكية 

ويركز الفريق على  .وهناك مناخ جيد ومفعم بالتعاون بين أعضاء الفريق .وبنك التنمية للبلدان األمريكية
التوصل لتوافق في اآلراء حول قضايا سياسة التمويل األصغر المهمة، وتبادل المعلومات التفصيلية من أجل 

ت المانحة؛ أي أن جميعهم أحرار في ومع ذلك، فال يوجد تقسيم واضح للعمل بين الجها .تجنب االزدواجية
 .المشاركة في أية أنشطة يرغبونها، وذلك على الرغم من أن الحكومة تحاول خلق بعض التخصص بينهم

ويكمِّل الفريقَ العامل غير النظامي منتديان آخران تمثل فيهما حكومة بوليفيا المشارك الرئيسي، السيما (
للمنتدى الوطني للتمويل األصغر الذي يشارك فيه كافة أصحاب االجتماعات التي تُجرى مرتين شهرياً 

  .المصالح المباشرة وكذا اللجنة الفنية للتمويل األصغر
 

 بمثابة النقطة التي يبدأ منها التنسيق بين الجهات المانحة داخل التنسيق الجوهري على مستوى القطاعويعد 
ر انتظاماً، وغالباً ما تكون في حضور ممثلي الجهات وتصبح االجتماعات أكث .البلد لكي يصبح أكثر أهمية

وهناك درجة كبيرة من االنضباط بين الجهات  .المانحة التي تتسم بالمعرفة المتخصصة عن التمويل األصغر
المانحة إلى جانب رغبة شديدة في عدم تقويض أية هيئة أخرى من حيث المساعدة المقدمة، كما ُبذلت جهود 

" أفضل أساليب العمل"م كافة مؤسسات التمويل األصغر التي تساندها الجهات المانحة بـ أولية لضمان التزا
وسيصبح االتصال والحوار مع الحكومة، على هذا المستوى، أكثر  .في عملياتها الخاصة بالتمويل األصغر

لى التعرف معاً على وقد تسعى الجهات المانحة والحكومة، على سبيل المثال، إ .اتساقاً وأقل تنافسية بوجه عام
  .أكثر اآلليات مالءمةً للتنظيم واإلشراف على المستويات المختلفة لممارسي التمويل األصغر

 
 

   بنغالديش-التنسيق الجوهري على مستوى القطاع : 5اإلطار 
 

وائل ُعقد االجتماع األول للمجموعة الفرعية من المجموعة االستشارية المحلية الخاصة بالتمويل األصغر في أ
  .، وذلك مع عقد االجتماعات كل ثالثة أشهر1998

نمرك والمفوضية األوربية والبنك الدولي األعضاء األكثر انتظاماً اوتمثل كندا والمملكة المتحدة وسويسرا والد
والبنك اآلسيوي للتنمية ) JICA(، مع حضور في بعض األحيان للوكالة اليابانية للتعاون الدولي )أو الدائمين(

وال تحضر حكومة بنغالديش هذه االجتماعات قانوناً، ولكن الهيئات  .نامج األمم المتحدة اإلنمائيوبر
كما أن المنظمات غير الحكومية  .والوزارات الحكومية المعنية تحضر بموجب دعوة وفقاً لموضوع المناقشة

  .لة تعد قيد البحث والنظرتحضر بموجب دعوة رغم أن المشاركة المنتظمة من قبل الهيئات الوطنية الممثَّ
 

وكان الهدف الرئيسي للمجموعة الفرعية يتمثل أساساً في تبادل المعلومات وتنسيق األنشطة بين الجهات 
وعلى الرغم من أنه من المقبول عموماً أنه ينبغي على المجموعة الفرعية أن تقوم بالمزيد في الوقت  .المانحة
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تلف الجهات المانحة ومستويات االستثمار في صناعة التمويل األصغر، الحالي، بيد أن األهداف المتعددة لمخ
والمستويات المختلفة لتوفر الموظفين المحليين والوقت للتركيز على التمويل األصغر، والمستويات المختلفة 

  .للمعرفة الفنية بين موظفي الجهات المانحة كلها تشكل قيوداً كبيرة
 

وتتمثل القضية التي تشغل اهتماماً بالغاً في الوقت الحالي من جانب الجهات المانحة والحكومة في التنظيم 
ومن هنا فقد وجهت المجموعة الفرعية أنشطتها نحو التوصل  .واإلشراف على صناعة التمويل األصغر

كومة، مثل الحاجة إلى تطوير لتوافق في اآلراء بين الجهات المانحة وتقديم بعض الرسائل المهمة إلى الح
آليات لحماية المودعين والحاجة للسماح لمؤسسات التمويل األصغر بوضع أسعار الفائدة الخاصة بها، 

والشواغل الخاصة ببنك بنغالديش وكونه أكثر الهيئات مالءمة لتنظيم مؤسسات التمويل األصغر واإلشراف 
  .عليها

 
التنسيق بين الجهات المحلية داخل البلد يمكن أن يرتفع لمستوى معين وحسب ما تم التنويه عنه عالياً، فإن 

، وتم التوصل 1998وُعقدت في مالي حلقة عمل وطنية في عام  .غير أنه ال يمكن المحافظة عليه بعد ذلك
وكان ينبغي أن  .التفاق بين الحكومة والممارسين والجهات المانحة بشأن األولويات اإلستراتيجية للمستقبل

نتج عن ذلك تقدم في التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد نحو التنسيق اإلستراتيجي على مستوى القطاع، ي
  .لكنه لم يتم حتى اآلن التوصل إلى هذه الخطوة

 
   مالي-التنسيق الجوهري على مستوى القطاع : 6اإلطار 

 
لمانيا وفرنسا وكندا والواليات المتحدة  خاصة أ–تجتمع الجهات المانحة المهتمة بالتمويل األصغر في مالي 

 بصورة غير نظامية على أساس خاص لتبادل المعلومات، –وهولندا وبنك التنمية األفريقي والبنك الدولي 
 .والذي يكون عادة في إطار التحضير لالجتماعات التي تُعقد مرتين سنوياً للمجموعة االستشارية الوطنية

لين من وزارات حكومية مختلفة ومؤسسات التمويل األصغر والجهات وتضم المجموعة االستشارية ممث
المانحة ورابطة المصارف الوطنية ومصارف خاصة الملكية، ويترأسها مدير وحدة اإلشراف على التمويل 

وال يزال مستوى التنسيق بين الجهات المانحة محدوداً نسبياً، مع عدم قيام أية جهة  .األصغر بوزارة المالية
ورغم مبادرة المشاركة السابقة مع الحكومة لوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل .  بدور رائد ونشطمانحة

حول " المعلومات المقدمة على سبيل المجاملة"لقطاع التمويل األصغر، إال أن المناقشة تقتصر أساساً على 
 .ت المانحة الفرديةمشروعات خاصة للجهات المانحة وتبادل المعلومات حول نهج الحكومة تجاه الجها

وبخالف هذا، تستمر الجهات المانحة وبشكل كبير في متابعة مشروعاتها الفردية على الرغم من وجود توافق 
السيما عدم رغبة الصندوق الوطني في التمويل (في اآلراء على القضايا اإلستراتيجية مثل دور الحكومة 

ادئ ألفضل أساليب العمل في صناعة التمويل األصغر كما أن هناك موافقة واسعة النطاق على مب ).األصغر
على أساس نهج المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، مثل االتفاق على قضايا مثل أسعار الفائدة ونسب 

إلخ، غير أنه نظراً لوجود تنظيم نظامي على صيغة اإلبالغ وأنه يتعين على مؤسسات التمويل ... األداء
 المالية بمؤشرات خاصة، فليس من المالئم للجهات المانحة أن تضع أنماطاً مختلفة األصغر أن تزود وزارة

  .من المؤشرات خالفاً لتلك التي ينص عليها القانون
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فإن مزايا التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد تبدأ حقاً في التنسيق اإلستراتيجي على مستوى القطاع ومع 
إلى الجهود المشتركة مع الحكومة ) التكتيكي(لجهات المانحة التعاون التعبوي وتتجاوز ا .الظهور على الساحة

 .وأصحاب المصالح المباشرة اآلخرين على النطاق الوطني لتنسيق تطوير إستراتيجية طويلة المدى للقطاع
األصغر أن ومن بين القضايا التي يتم تناولها تطوير رؤية مشتركة عن المكانة التي ينبغي على قطاع التمويل 

من حيث نطاق وتغطية وعدد وطبيعة مؤسسات التمويل األصغر، على سبيل (يشغلها على المدى الطويل 
، وما الذي يتعين على الجهات المانحة، سواء الفردية أو الجماعية، القيام به لمساندة ودعم القطاع، )المثال

ختلفة للمبادرات الجديدة وفق مصادر ونقاط وهذا مع موافقة مختلف الجهات المانحة على المساهمة بعناصر م
  .القوة النسبية الخاصة بكل منها

  
كما يمكن تناول قضايا، مثل دور ومكانة صناعة التمويل األصغر بالنسبة إلى القطاع المالي ككل، في البلدان 

ن نوع ومن شأن تعميق االتصال مع الحكومة والشرعية النابعة م .حيث يتوفر تنسيق قطاعي إستراتيجي
المساعدة أيضاً في تقييد الجهات المانحة ) 7انظر اإلطار (عملية المشاركة الطويلة التي نُفذت في تنزانيا 

من الدخول لمساندة ودعم المشروعات التي قد تكون جذابة على المدى القصير، مثل عرض حدود " الخارجة"
 االستدامة والوصول إلى الفقراء واألثر ائتمانية مستهدفة أو مدعمة، لكنها تكون ذات أثر عكسي من حيث

  .على المدى الطويل
  

  تنزانيا–التنسيق اإلستراتيجي على مستوى القطاع : 7اإلطار 
  

 بتنسيق من بنك تنزانيا –، قامت بعثة مشتركة من الحكومة والجهات المانحة 1997أيلول من عام /في سبتمبر
درة شاملة الستعراض قطاع الخدمات الريفية والتمويل  بتنفيذ المرحلة األولى من مبا–والبنك الدولي 

وقد مثل االستعراض ممارسة تتسم بالمشاركة  .األصغر، والتي تهدف في النهاية إلى تطوير إطار سياسة جديد
مثل وزارة المالية ووزارة (العالية تضم كافة المؤسسات النظامية ذات الصلة في تنزانيا، خاصة الحكومة 

، وتسع هيئات مانحة ثنائية وسبع هيئات مانحة )ونيات ووزارة تنمية المجتمع ومعهد المصارفالزراعة والتعا
 وهو اآلن في –ويتكون إطار السياسة . متعددة األطراف، ومؤسسات ممثلة أخرى من المجتمع المدني بتنزانيا

دمات الريفية والتمويل سياسة وطنية لقطاع الخ : من أربعة عناصر رئيسية–المراحل النهائية من االكتمال 
األصغر، وتنظيم القطاع واإلشراف عليه، وبناء قدرات بنك تنزانيا، وإرشادات العمليات لدعم ومساندة 

  .الجهات المانحة للمؤسسات المالية
الفريق العامل المعني "ويعد التنسيق المستمر بين كافة الجهات المانحة المشاركة في القطاع من مسؤولية 

الذي كونته وترأسته مديرة التمويل األصغر في )" DAC(صغر التابع للجنة المساعدات اإلنمائية بالتمويل األ
 .بنك تنزانيا

وإضافة  .ويجتمع الفريق كل ثالثة أشهر لمناقشة مدى التقدم في القطاع ومناقشة أية قضايا ذات صلة قد تطرأ
لمديرة بعقد اجتماعات شهرية غير نظامية مع إلى االجتماعات النظامية التي تُعقد كل ثالثة أشهر، تقوم ا

 الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكندا وهولندا والدانمرك ومنظمة -الجهات المانحة األساسية 
ويعد الفريق  . وذلك لمناقشة أية مشكالت قد تحتاج المديرة مساندة لمواجهتها–العمل الدولية والبنك الدولي 

 - مؤخرا -ومن أمثلة التعاون  . التقدم نحو أفضل أساليب العمل فيما ال يزال يمثل قطاعاً ناشئاًفعاالً في إدارة
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االستعراض المشترك من قبل الحكومة والجهات المانحة للقطاع الفرعي للمنظمة التعاونية لالدخار واالئتمان 
SACCO) ى المنظمات التعاونية لالدخار ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى برنامج مشترك لتقديم المساندة إل
، وكذلك تعيين اثنتين من الجهات المانحة متعددة األطراف تقدمان برامج ريفية لوحظ أنها قد )واالئتمان

  .تقوض المبادرات الموجودة بالفعل
 
 

حيث  .بلدوتعد أوغندا مثاالً آخر للدول التي تتبع تنسيقاً قوياً بين الجهات المانحة على مستوى القطاع داخل ال
تعمل مجموعة تنسيق الجهات المانحة المعنية بتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع المشاركة الفعالة للحكومة من 

وتنبثق من هذه المجموعة مجموعة فرعية تتعامل مع التمويل  .أجل تحديد إستراتيجيات لخلق بيئة مالئمة
موعة الفرعية على تعزيز صياغة إستراتيجيات ويعمل التنسيق بين الجهات المانحة في هذه المج .األصغر

هذا، وتعمل االجتماعات المنتظمة مع أصحاب المصالح المباشرة  .لتنمية القطاع على النطاق الوطني
البارزين، بما فيهم الحكومة ومؤسسات التمويل األصغر والجهات المقدمة للخدمات والمصرفيين، على توفير 

ومن شأن هذا أن يبعث المعرفة ويخلق منظوراً مشتركاً عن  .معلوماتمجال للنقاش المفتوح وتبادل لل
ورغم أن هذه التجربة ال تزال توحي بالصراعات على  .األولويات الوطنية بين أصحاب المصالح المباشرة

إال أنها أدت إلى التوصل إلى توافق في اآلراء وإلى تبني مبادئ الممارسة ) التكتيكي(المستوى التعبوي 
  .مة وتعمل كذلك على إقامة منبرٍ للمبادرات المشتركةالسلي

 
   أوغندا-التنسيق اإلستراتيجي على مستوى القطاع : 8اإلطار 

  
هناك ثالثة منتديات في أوغندا تساعد على تسهيل التنسيق والتعاون بين كافة أصحاب المصالح المباشرة مع 

نتدى التمويل األصغر الذي ُيعقد منذ أمد طويل وتتمثل في م :توجيه االهتمام إلى قطاع التمويل األصغر
وتترأس وزارة المالية اجتماعاته الشهرية التي يحضرها ممثلون عن اإلدارات الحكومية األخرى والممارسين 

والجهات المانحة وأصحاب المصالح المباشرة اآلخرين، ومنتدى رابطة مؤسسات تمويل المشروعات 
 .تدى مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة المعنية بالتمويل األصغر، ومن)AMFIU(الصغيرة في أوغندا 

 الفريق التقني العامل لتحسين إمكانية الحصول على –كما يتعين اإلشارة بالذكر إلى منتدى التنسيق الجديد 
حيث يعد هذا الفريق، الذي يتكون من ممثلين عن الحكومة  . والذي أنشأته الحكومة مؤخراً–التمويل 

ممارسين بالقطاع المالي والجهات المانحة، بمثابة آلية تسهيل لضمان تنفيذ المبادئ الموضوعة في وال
  .اإلستراتيجية التنافسية متوسطة األمد للقطاع الخاص

  
لقد اجتمعت مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة المعنية بالتمويل األصغر في حلقة عمل مدتها يوم واحد في 

 مع كافة الجهات المانحة الرئيسية المعنية بالتمويل األصغر والمتمثلة في النمسا 2000نيسان عام /أبريل
وكان لحلقة  .والدانمرك وألمانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوربي وبنك التنمية األفريقي

للقطاع لمدة خمس سنوات، التوصل لتوافق في اآلراء على رؤية مشتركة  :العمل هذه ثالثة أهداف رئيسية
ومناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على قطاع التمويل األصغر، وتحديد نواحي التركيز اإلستراتيجي لمساندة 

وكان من نتائج حلقة العمل، التي ٌعقدت بتسهيل من مشروع بناء قدرات التمويل  .ودعم الجهات المانحة



 11

ام الستخدام منهجية تقييم مشتركة لمؤسسات التمويل ، التوصل التفاق ع)AFCAP(األصغر األفريقية 
األصغر، وتبني مؤشرات أداء ومعايير إبالغ مشتركة، وتقديم دليل إرشادي لسياسة الجهات المانحة يحدد 

وال تزال المناقشات مستمرة حول قضايا مهمة  ".المقبول"المبادئ المتفق عليها بشأن مستوى ومناطق الدعم 
  .التنظيم واإلشراف، وبناء القدرات، وتمويل مؤسسات التمويل األصغرأخرى، السيما نهج 

 
وهناك مبادرة أخرى وافقت عليها الجهات المانحة أال وهي وضع موارد بناء القدرات الخاصة بالمشروعات 
والبرامج بصورة مشتركة تحت سقف واحد لتحسين إمكانية الوصول إليها من قبل مؤسسات التمويل األصغر 

الوكالة (وتشتمل هذه الموارد على مركز التمويل األصغر  .إلى التوصل لتماسك عام في القطاعإضافة 
، )بنك التنمية األفريقي(، ومشروع خدمات التمويل األصغر الخاص بالمناطق الريفية )األمريكية للتنمية الدولية

 بناء القدرات في أوغندا والبرنامج التابع لالتحاد األوربي لدعم المؤسسات المالية الممكنة وجهود
)SUFFICE(وقد ُعقدت حلقة عمل أخرى مع  .، ورابطة مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة في أوغندا

 لصقل رؤية لقطاع التمويل األصغر، 2000حزيران /جميع أصحاب المصالح المباشرة هؤالء في يونيو
يا التي قد يجلبها تواجد مركز مشترك وإطار واإلستراتيجيات الالزمة للتوصل لهذه الرؤية، والتعاون والمزا

 في تقاسم استخدام األماكن المخصصة من قبل معهد - قيد النظر -وتتمثل الخطة  .عمل لعملية تحديد الموارد
أوغندا للمصارف والتي ستضم أيضاً مقر مركز تعزيز كفاءة التمويل األصغر، وهو البرنامج التدريبي الجديد 

  .الذي تسانده ألمانيا والدانمرك واالتحاد األوربي) UIB(لي للبنوك التابع لالتحاد الدو
  

وسينبني هذا على  .وتتمثل الخطوة التالية في العملية في تأسيس إطار يتصدره القطاع الخاص لبناء القدرات
 ، لكن)AFCAP(مدربين ومنهج التوثيق الخاص بمشروع بناء قدرات التمويل األصغر األفريقية تدريب 
  . تلبية احتياجات بناء القدرات العالية للصناعة الشابة للتمويل األصغر األوغنديةبهدف

  
 
 

  التعاون مع الحكومة ومؤسسات التمويل األصغر
  

وكما أظهرت التجارب األكثر نجاحاً للتنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد في البلدان المختلفة المذكورة 
يق الفعال، من أي نوع، دون التعاون الوثيق مع مجموعتين أخريين أساسيتين آنفاً، فإنه ال يمكن تحقيق التنس

من أصحاب المصالح المباشرة أال وهما ممارسو التمويل األصغر المحليون من جانب والحكومة من جانب 
وهناك حاجة إلى عقد منتديات مختلفة تسهل من إجراء المناقشات والمفاوضات الضرورية بين هؤالء  .آخر
 –وتختلف هذه المنتديات من بلد آخر .الثة المختلفين من أصحاب المصالح المباشرة على النطاق الوطنيالث

 فباإلضافة إلى أنها تأخذ شكل مجموعة من الجهات المانحة، غير أنها في كل األحوال –كما هو موضع عالياً 
  :تقريباً تتضمن

 
التمويل األصغر والتي توفر وسيلة لتبادل النشطة لممارسي " التجارية"شكالً من أشكال الرابطة  •

إلخ، كما أن لديها القدرة على العمل ... الخبرات والرؤى، وجمع ونشر المعلومات عن الصناعة
 كممثل للممارسين في الحوار مع الحكومة والجهات المانحة؛
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رة المالية أو منتدى يَمكن الجهات المانحة من التحاور مع الحكومة، والتي غالباً ما تتمثل في وزا •
البنك المركزي، حول أمور سياسية تتعلق بقطاع التمويل األصغر وحول القضايا الفنية مثل التنظيم 

  واإلشراف؛
منتدى وطنياً شامالً يضم ممثلين عن كافة أصحاب المصالح المباشرة المعنيين بالتمويل األصغر، أي  •

ع المالي أو المصرفي األوسع، وخبراء الحكومة والجهات المانحة والممارسون ومؤسسات من القطا
  .معنيون آخرون والسيما األكاديميون والباحثون

  
  الدروس المهمة

 
ففي المقام األول وقبل  .تثمر كافة تجارب التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد عن بعض الدروس المهمة

 وأكثر انتشاراً كما أنه يفيد كافة أصحاب كل شيء، أصبح التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد أمراً ممكناً
إذا كانت هناك رغبة في أن يكون التنسيق فعاالً وأن تسهم  .المصالح المباشرة في قطاع التمويل األصغر

الجهات المانحة بشكل كبير في تنمية صناعة قوية للتمويل األصغر في أي بلد، فمن األهمية بمكان إذن 
  :مؤدية لذلكالتعرف على عدد من العوامل ال

  
 أهمية األفراد

 
وغالباً، ( من هيئات مانحة مختلفة  الموظفين األفراديعتمد التنسيق بين الجهات المانحة بشكل حيوي على 

والذين يشتركون في االتصاالت المتكررة ) وليس ضرورياً، ما يكون هؤالء هم المقيمين في البلد المعني
يق الناجح بين الجهات المانحة داخل البلد أن هناك دوماً مجموعة وتظهر التجربة من التنس .ويعملون معاً

صغيرة من األفراد المتحمسين، وغالباً ما تكون فردين أو ثالثة، وتكون هي المسؤولة عن أي نجاح يتم 
  .تحقيقه

 وعلى النقيض، يمكن أن يمثل موظف واحد فقط ألية جهة مانحة كبيرة معوقاً كبيراً أمام نجاح التنسيق 
زمالئها، أو كان ببساطة / بين الجهات المانحة داخل البلد إذا كان لهذا الفرد آراء تختلف عن زمالئه 

  .غير راغب في العمل مع آخرين من أجل التوصل لتوافق في اآلراء
وال ينطبق الدور الحيوي لألفراد على مرحلة التكوين فقط، أي عند بدء آلية التنسيق بين الجهات المانحة  

 .ولكن أيضاً على أساس مستمر) واء في المرحلة الخاصة بالمشروعات أو المرحلة غير النظاميةس(
، فإن ترك )التنسيق الجوهري أو اإلستراتيجي(وحتى مع وجود آليات أكثر نظامية لتسهيل التنسيق 

تهي عقود األفراد المهمين يمكن أن يؤدي سريعاً إلى تنسيق أقل فعالية بدرجة كبيرة، وذلك عندما تن
  . وتدخل وجوه جديدة إلى الساحة– كأمر حتمي –الموظفين بالجهات المانحة 

وللسبب نفسه، وفي داخل البلد التي يشهد فيها التنسيق بين الجهات المانحة تحسناً، أو تدهوراً، يمكن أن  
ي أية فترة يكون للممثلين األفراد لمختلف الجهات المانحة وجهات نظر مختلفة حول جودة التنسيق ف

أما حدوث خالفات بين موظفي الجهات المانحة  .زمنية؛ سواء كان ذلك تنسيقاً جوهرياً أو إستراتيجياً
  .المشاركة في التمويل األصغر فهو أمر مشهود

ويعتمد التنسيق الفعال بالمثل على المعرفة المهنية واالهتمام الشخصي الذي يأتي به موظفو الجهات  
ويمكن أن يشكل هذا مشكلة  .، وكذا على الوقت الذي يبذلونه للتعاون مع نظرائهمالمانحة المرشحون
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خطيرة، خاصة إذا كان موظف الجهة المانحة، الذي ُعهدت إليه مسؤولية مشروعات التمويل األصغر 
  .نيابة عن الهيئة التي يتبعها، لديه مجاالت مسؤولية أخرى

في عمليات تقييم الموظفين نظير الجهود التي قد يبذلها " قاط تقديرن"هذا، وتمنح القليل من الجهات المانحة  
ونادراً ما ُينظر لهذا األمر كنشاط  . في التنسيق بين الجهات المانحة– وكذا النجاح الذي قد يتحقق –فرد 

  . من الممكن أن يرفع من صورة الهيئة، أو تلبية أهداف اإلنفاق أو الصرف
  

  :دروس عامة للجهات المانحة
 

أية محاولة لتحقيق تنسيق فعال بين الجهات المانحة على مستوى البلد يتعين أن تأتي من أصحاب  
المصالح المباشرة داخل البلد؛ أي أنه يتعين أن يكون هناك تحفيز داخلي قوي ومستمر لقبول قيود ومزايا 

  .التنسيق، ذلك أنه ال يمكن فرضه من الخارج
 بين الجهات المانحة فإن العملية نفسها من الحديث والعمل والنقاش معاً تمثل أثناء تنمية التنسيق الفعال 

  .كما أن مشاركة كافة الجهات المانحة األكثر نشاطاً تعد أمراً جوهرياً .أمراً مهماً
 المعنية بالتمويل جميع الجهات المانحةيتعين أن تكون هناك رغبة، أي التزام حقيقي بالفعل، من جانب  

في مجال تقديم خدمات التمويل األصغر؛ فعلى سبيل المثال، ال " أفضل أساليب العمل"نحو اتباع األصغر 
وغالباً ما تكون لدى الجهات المانحة المختلفة مفاهيم  .ينبغي تشويه األسواق من خالل حد ائتمان مدعوم

ختالفات وإيجاد حلول ، ومن ثم فإنه يتعين التعرف على هذه اال"أفضل أساليب العمل"مختلفة عما يشكل 
ومن األمور التي تعد مثاالً وثيق الصلة بالموضوع، والتي تشهد حالياً خالفات بارزة في اآلراء فيما  .لها

  .يتعلق بالممارسة بعيداً عن المبدأ، مسألة التدريب وكيف ينبغي مساندته من قبل الجهات المانحة
ختلفة عبر األقسام المختلفة وبين المستشارين المهنيين وعالوة على ذلك، فغالباً ما تكون هناك مفاهيم م 

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكالت خاصة في تطبيق معايير أفضل أساليب  .داخل الجهة المانحة نفسها
المنخفضة إلى "العمل في البرامج المتكاملة التي تغطي قطاعات متعددة بعيداً عن برامج التمويل األصغر 

إن النُُّهج الموجهة للنواحي االجتماعية  .الموجه للنواحي التجارية المقبول عموماً، حيث النهج "أدنى حد
والصناديق االجتماعية لمجموعات خاصة محرومة تخاطر برعاية ممارسة أعمال مصرفية فقيرة، مما 

  .يقوض من الضوابط والمعايير التي يتطلبها قطاع التمويل األصغر
ة يمكن أن يكون هناك توتر بين الموظف المسؤول عن مشروعات وبالمثل فإن داخل أية جهة مانح 

التمويل األصغر داخل البلد والموظفين اإلداريين سواء داخل البلد أو في المقر الرئيسي، خاصة أولئك 
ويميل أفراد اإلدارة إلى عدم  .المسؤولين عن أساليب العمل العملية مثل إجراءات التحكم واإلبالغ

على سبيل (ا، حيث يقومون في بعض األحيان بجعل التنسيق بين الجهات المانحة المرونة إلى حد م
  .أمراً حافالً بالمشاكل بصورة كبيرة) المثال، فيما يتعلق بشروط الصرف أو متطلبات اإلبالغ

ولتجنب مشكلة الغيرة المحتملة بين الجهات المانحة فإنه ُيفضل لدور الرئيس في أي منتدى يتضمن جهات  
) سواء تجتمع الجهات المانحة بمفردها أو تجتمع مع الحكومة، أو مع ممارسي التمويل األصغر(حة مان
  .بين أكثر الجهات المانحة نشاطاً يتم تداولهأن 

أنها تمثل منتدى مهماً ) CGAP(لقد أثبتت االجتماعات السنوية للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  
 الموجودين بالمقر الرئيسي والمسؤولين عن التمويل األصغر لتوسيع فهمهم لكبار ممثلي الجهات المانحة
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ويمكن لكبار الموظفين هؤالء لعب دور في تنمية العالقات بين  .الشخصي والجماعي وبناء عالقات بناءة
موظفي الجهات المانحة على مستوى البلد والعمل على حل نقاط سوء الفهم، وذلك على الرغم من أن 

م ستعتمد بشكل جزئي على درجة السلطة المخوَّلة من المقر الرئيسي إلى المكاتب القُطرية، والتي فعاليته
  .تختلف بصورة كبيرة بين الجهات المانحة

 
  الخاتمة

 
 بصورة أكبر على الخبرات – سواء في المقر الرئيسي أو في الميدان –ينبغي إطالع موظفي الجهات المانحة 

جال التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد، وعلى اآلليات التي ُوضعت، وفي أية المكتسبة حتى اآلن في م
بلدان وضعت هذه اآلليات، والقضايا والمشكالت التي تمت معالجتها بواسطة هذه اآلليات، والفوائد النابعة من 

المناقشة المركَّزة هذه حيث تمثل مذكرة  .التنسيق األفضل، والتوقعات الناشئة من تحسين التنسيق في المستقبل
  .خطوة صغيرة في إتاحة مثل هذه المعلومات

ومن األهمية بمكان، في الوقت نفسه، إدراك أن التنسيق بين الجهات المانحة داخل البلد يمثل وسيلة إلى غاية 
 التي فغالباً ما يكون هناك ميل بين الجهات المانحة إلى المبالغة في قدر األهمية(وليس هو الغاية نفسها 

 وهو المساعدة في عملية بناء صناعة تمويل أصغر قوية مستدامة –وال يمكن تحقيق الهدف الرئيسي  ).تحتلها
 ما لم ُيظهر الممارسون والحكومة التزاماً بهذا الهدف وتكون –تستطيع الوصول بخدماتها إلى الفقراء 

 إلى ذلك، فإنه يتعين على هذا أن يمثل وإضافة .الحكومة راغبة في لعب الدور الريادي في عملية التنسيق
  .جزءاً من منهج إستراتيجي شامل تتبناه الحكومة لتنمية القطاع الخاص ومؤسسات األعمال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 تنسيق أدركت لجنة الوكاالت المانحة لتنمية المشاريع الصغيرة طوال عشر سنوات ماضية الحاجة إلى 1    

 إلى نشر كتاب 1992وقد أدى هذا في عام  .بين الجهات المانحة على مستوى البلد ووجهت اهتماماً جاداً لها
التعاون نحو دعم منسق لتنمية مؤسسات األعمال الصغيرة على المستوى "أخضر يحمل عنواناً غريباً إلى حد ما 

راء وإستراتيجية على المستوى الوطني، بجانب وهو يتناول عملية تتابعية للتوصل توافق في اآل ".الوطني
 .مالحق تصف التجارب المختلفة في خمسة بلدان


