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 مذآرة مناقشة مرآزة  
   

               رقم 21   
 
 
 

   الفئات فقراربط التمويل األصغر وبرامج شبكات األمان إلشراك أشّد 
   بنغالديشحالة برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة في 

 
   
  

  آمالهمالتقليديالتمويل األصغر الفقراء المدقعون ولماذا يخيب .  1
 
أن الفقراء، وخاصة الفقيرات، قد استهدفوا بطريقة إلى  بنغالديشفي التمويل األصغر ير معظم الدراسات عن برامج تش

، وزيادة إمكانية )ستفيدين منهاالم(ها ب الفرص االقتصادية لعمالئنجحت في فتح أبواالتمويل األصغر فعالة، وأن برامج 
من صفوف فض.  غير أن الفقراء ليسوا مجموعة متجانسة1.م ورفاهتهمزيادة ثقته على الموارد، واإلسهام في همحصول

 أكبر في االستهالك، لديها فرص عمل أقل، وتعاني من عجزتلك مستويات أدنى من األصول، والفقراء، توجد مجموعات تم
 27مفصلة إلى أن ، تشير التقديرات البنغالديش وفي .وتتعرض لقدر أكبر من الصدمات االقتصادية واالجتماعية الدورية

 2".الفقر المطلق"يعانون من الفقر ) خط(في المائة من سكان المناطق الريفية، أي حوالي نصف من يعيشون تحت حد 
وغالبيتهم من األميين، وال يملكون أرضا زراعية، .  مزمن في الغذاءالء الفقراء المدقعين من عجزؤظم هويعاني مع

نهم كثيرا ما يؤدي إلى طردهم من األراضي، ومصادرة أصولهم، وممارسة ويعيشون في وضع عدم أمان مستوطن بي
 وتشير الدراسات، وكذلك األدلة االنطباعية الشخصية، إلى أن هؤالء الفقراء المدقعين يظلون عادة 3.العنف البدني ضدهم

  4.التقليديةالتمويل األصغر خارج نطاق شبكة برامج 
                                                 

1  Shahid Khandker ،؛ 1998، )مطبعة جامعة أكسفورد: نيويورك(، بنغالديشالتجربة في : مكافحة الفقر باالئتمان األصغرSyed Hashemi 

and Sidney Schuler ،"؛ )1996أبريل (التنمية العالمية ، "بنغالديشفية وتمكين النساء في برامج االئتمان الريMahabub Hossain ،" االئتمان
   ).1988واشنطن العاصمة، المعهد الدولي لبحوث السياسة الغذائية، (، بنغالديشبنك غرامين في : لتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية

في هذه الدراسة " الفقراء المدقعون"ويستخدم مصطلح .  سعرا حراريا في اليوم1740الذي يبلغ أقصاه هنا بأنه االستهالك " الفقر المطلق" يعرف  2
  .لتعريف أولئك الذين يعانون من الفقر المطلق

3  Hossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain ،نيو( كدراسة حالة بنغالديش: إعادة النظر في الفقر في المناطق الريفية، المحرران 
  ).Sage ،1995دلهي، 

4  Hassan Zaman ،"و " من يشترك وإلى أي حد؟: برامج االئتمان األصغرSyed M. Hashemi ،"مذكرة بشأن استهداف : أولئك المخلفون
يونيفرستي : دكا(، بنغالديشمن يحتاج إلى االئتمان؟ الفقر والتمويل في  المحرران، Geoffrey Wood and Iffath Sharifفي " الفقراء المدقعين

  ).1997برس ليميتد، 
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وتشمل هذه األسباب ما . التمويل األصغر استبعاد الفقراء المدقعين من برامج وهناك عدة أسباب في جانب العرض تفسر
  :يلي

  

.  الفحص المتشدد لضمان سداد األموال التي يتم اقتراضها الناجحة تعتمد بقوة علىاألصغرعمليات االئتمان  •
 يحتمل أن يشكلوا  الذينرصون بشدة على استبعاد العمالءولذلك فإن أعضاء المجموعة أو موظفي البرنامج يح

 .مخاطر
  

األفضلية تعطى للعمالء المنتمين إلى األسر ذات الدخل المنتظم، ومصادر الدخل المتعددة، وبعض األصول  •
 وأرباحا نشطة التي تمولها البرامج دخوال، على أساس أنه حتى إذا لم تحقق األ)عادة األوفر حظا بين الفقراء(

 .على سداد األقساطكافية، فسيظل هؤالء العمالء قادرين 
  

هناك قلق من أن األسر المعوزة سوف تستهلك مبلغ القرض أو الدخل المتحقق من األنشطة التي يمولها القرض،  •
 .بانتظام من األنشطة التي ال تحقق دخوال فورية أو ستكون أفقر من أن تسدد األقساط 

  

رضه المجموعة يدفعان موظفي البرامج وأعضاء باط الذي تفالنضعالية واسداد  ك فإن السعي إلى تحقيق نسبةولذل
يث كثيرا ما أيضا عوامل هامة في جانب الطلب، حومن المثير لالهتمام أن هناك . المجموعة إلى استبعاد الفقراء المدقعين
 بأن لديهم ما ، وقد ال يشعرون"باألهلية االئتمانية"فقد ال يعتبرون أنفسهم متمتعين. يختار الفقراء المدقعون استبعاد أنفسهم

يكفي من الموارد لتحقيق دخول كافية لسداد القروض، وكثيرا ما يفتقرون إلى الثقة التي تجعلهم يرغبون في االنضمام إلى 
  .برامج االئتمان

  

وستركز هذه الدراسة ربما على أنجح .  نطاق وصولهاى برامج ناجحة كرست جهودها لتعميقتوجد أمثلة عل، ومع ذلك
وهذا البرنامج عبارة عن برنامج  .(IGVGD)وهو برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة هذه البرامج، 

 وبرنامج الغذاء العالمي ولجنة التقدم الريفي في بنغالديشتدخل تعاوني لتحقيق األمن الغذائي تشترك في قيادته حكومة 
ج تحقيق الدخل، الموجه نحو النساء الريفيات المعوزات رناموب  5.بنغالديش، وهي أكبر منظمة غير حكومية في بنغالديش

قدم مساعدات من   أي فرص على اإلطالق لكسب الدخل،  الالئي ال تتاح لهن فرص تذكر أو ال تتاح لهنبنغالديشفي 
الء ثلثا هؤ" تخرج"وقد . وخدمات ادخار وائتمان لحوالي مليون مشتركة على مدى فترة عشر سنواتالغذائية الحبوب 

  .  مرة ثانية إلى الحاجة إلى المنح الحكوميةدن، ولم يعأصغرء تمويل النسوة من فئة الفقر المطلق ليصبحن عمال
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
برنامج (ويضم برنامج التنمية الريفية . بنغالديش قرية في 86,000 قرية من بين 50,000 في أكثر من بنغالديش تعمل لجنة التقدم الريفي في  5

كما أن .  مليون طفل فقير1.1عليم لحوالي  مدرسة ابتدائية غير رسمية تقدم الت35,000ويتبع اللجنة .  مليون عضو3.5التابع لها ) التمويل األصغر
  . عامل غير متفرغ35,000 موظف متفرغ و 25,000وتستخدم اللجنة . لديها برامج صحية وسكانية، وبرامج مساعدة قضائية، وبرامج زراعية
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 توسيع نطاق برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  كل والعملياتالهي: برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة.  2
  

    مفهوم برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة1.2
  

 لفترة يةمجانيقدم حبوبا غذائية  على برنامج شبكات أمان حكومي يقوم برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة
وقد اكتشفت لجنة التقدم الريفي في . لجوععرض لوزة التي ترأسها امرأة والتي تواجه أعلى مخاطر الت شهرا لألسر المع18

التقليدية التي تنفذها، التمويل األصغر ، من خالل تجربتها، أنه من الصعب إشراك أشد الفئات فقرا في عمليات بنغالديش
الحبوب الغذائية وأدركت اللجنة أن . اإلنمائيةفي أنشطتها أخرى إلشراك المعوزين " نقطة دخول"وكانت تبحث عن 

 لجنة التقدم الريفي  في برنامج تحقيق الدخل، تستخدم6.وفرت حافزا قويا للفقراء المدقعين لالشتراك في البرامجالمجانية 
مساعدات اإلغاثة في شكل حبوب غذائية لجذب الفقراء المدقعين وتلبية احتياجاتهم االستهالكية الفورية، ولكنها تضيف بعد 

وبالتالي، عندما تنتهي دورة الحبوب . وخدمات االدخار واالئتمان لبناء قدراتهم اإلنمائيةذلك التدريب على إكساب المهارات 
التمويل األصغر من أن يصبحوا عمالء لبرامج ن االنخراط في أنشطة محققة للدخل والغذائية المجانية، يتمكن المشتركون م

لتي كانوا يحصلون عليها وذلك عن طريق مهاراتهم العادية، وأن يكسبوا على األقل نفس المبلغ المعادل لكمية القمح ا
 ولكن منذ 1985 كنشاط تجريبي في عام برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناةوقد بدأ . المكتسبة الجديدة

  .امرأةمليون ذلك الحين أصبح برنامجا وطنيا يغطي حوالي 
 
 
 
  

                                                 
يق الدخل لتنمية الفئات المعرضة برنامج تحق: فكرة، ابتكارها وتطورها"، Maya Jessica Tudor لالطالع على تاريخ متمعن للبرنامج أنظر  6

  .، دراسة غير مطبوعة"بنغالديشللمعاناة التابع للجنة التقدم الريفي في 

عضوية برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة على مر السنين
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  لمعرضة للمعاناة  دورة برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات ا2.2
  

 بنغالديش ولجنة التقدم الريفي في بنغالديش حكومة  برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناةتشترك في إدارة
: ويتألف البرنامج من ثالثة عناصر جوهرية). التابع للجنةالتمويل األصغر من خالل برنامج التنمية الريفية، وهو برنامج (

ممثلون اليختار .  وائتمانارات، وخدمات مالية في شكل ادخارلحبوب الغذائية، وتدريب على إكساب المهشبكة أمان من ا
ويزيل هذا تحمل اللجنة تكاليف  .بوب غذائية مجانية لحي ينضممن إلى البرنامج كمتلقياتمنتخبون النساء الالئالمحليون ال

ويستند اختيار األسر إلى .  للمعوناتية المرتبطة باختيار المتلقياتسياس هذه المعونات ويحميها كذلك من المناورات التوجيه
  :ثالثة معايير

  

  أن ترأسها أرامل أو نساء مهجورات.  1  
  أن تمتلك أقل من نصف فدان من األرض.  2  
  ). دوالرات أمريكية6( تاكا في الشهر 300أن تكسب أقل من .  3  

  

 في المائة من النساء الالئي يحصلن على معونات اإلغاثة الغذائية لالشتراك 90وبعد ذلك تختار لجنة التقدم الريفي حوالي 
  .ية شديدةال تستبعد إال من لديهم إعاقة جسدفي برنامجها، و

  

وحالما يتم اختيار من ستشتركن في برنامج تحقيق الدخل، تبدأن التدرب باالختيار من قائمة متاحة من خيارات التدريب، 
وفي معظم الحاالت، ينتهي هذا التدريب بعد . ، الخ في الحدائقلدواجن والماشية، وزراعة الخضرواتبما في ذلك تربية ا

ويحضر . نةكات في مركز قائم بالفعل تابع للج، تقيد المشترريبدوحين يستكمل الت. ستة أشهر من بداية االنضمام للبرنامج
وتدفع . نةفي الشهر لدى اللج)  دوالر0.50(ا  تاك25ار سبوعية ويطلب منهم أيضا ادخاألجتماعات االأعضاء البرنامج 
إذا رغبن ) أسبوعيا مثال(ويمكن للمشتركات أن يدخرن بوتيرة أسرع .  في المائة على هذه المدخرات6اللجنة عائدا قدره 

 تاكا 20لغ  اإلجباري لمباالدخاروهذا الشرط شبيه بشرط .  تاكا شهريا25 وهو األدنى الحد ادخارفي ذلك، طالما يتم 
  . في الشهر المفروض على األعضاء العاديين)  دوالر0.40(
 

ويستحق على الفور سداد أقساط . عند استكمال التدريب)  دوالرا50(تاكا  2,500يتم أيضا صرف القرض األول وقدره 
  . شهرا12 في المائة؛ ويبلغ أجل القرض 15وسعر الفائدة موحد وقدره . القرض أسبوعيا

  

وعادة تنتهي دورة توزيع الحبوب ).  دوالرا80( تاكا 4,000القرض األول، تمنح المشتركات قرضا ثانيا قدره عند سداد 
برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة " خريجات"وعند انتهاء هذا السداد، توجه . الغذائية قبل سداد القرض الثاني

ومن األسهل أن يتم ذلك في ). برنامج التنمية الريفية التابع للجنة(ي العادالتمويل األصغر برنامج   إلى عضوية للمعاناة
برنامج تحقيق  في المائة من أعضاء 80في الواقع العملي، يستمر . الحاالت التي يتحسن فيها الوضع االقتصادي لألسر

  .  بعد دورتين للدورة التالية بينما يستمر حوالي الثلثين إلى ماالدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة
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  دورة برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة
  

الالئي سيحصلن على حبوب غذائية ) أدنى وحدة إدارية(تحدد الحكومة المركزية عدد النساء في كل ثانا : المرحلة األولى
  . رافي للمناطق المفتقرة إلى األمن الغذائيويستند هذا التخصيص إلى استهداف جغ. مجانية في إطار برنامج شبكات األمان

وتحدد لجان على مستوى الثانا تضم مسؤولين حكوميين وممثلين منتخبين ومنظمات تطوعية التوزيع اإلضافي ألعداد النساء 
 يوجد عادة عدد يتراوح بين ثماني وعشر وحدات حكومة محلية في كل(لكل وحدة من وحدات الحكومة المحلية في كل ثانا 

  ).ثانا
. يقدم الممثلون المنتخبون في الحكومة المحلية أسماء النساء الالئي سيحصلن على الحبوب الغذائية المجانية: المرحلة الثانية

  . وتوافق لجنة الثانا على األسماء
ائمة المعتمدة للنساء من ق)  في المائة90عادة (تختار لجنة التقدم الريفي المشتركات في برنامج تحقيق الدخل : المرحلة الثالثة

  .الالئي سيحصلن على الحبوب الغذائية المجانية
 كيلوجراما من الحبوب الغذائية 30توزع كمية :  شهرا18تبدأ دورة برنامج تحقيق الدخل التي تستمر : المرحلة الرابعة

  . ثم يبدأ التدريبوتختار المشتركات في البرنامج ولجنة التقدم الريفي موضوع التدريب. شهريا على المشتركات
وتحضر . بحلول الشهر السادس ويدفع القرض األول من قرضين) في معظم الحاالت(يستكمل التدريب : المرحلة الخامسة

 .ويبدأ سداد أقساط القرض على الفور. في الشهر)  دوالر0.50( تاكا 25المشتركات اجتماعات أسبوعية  ويدخرن 
  . األول ودفع القرض الثانياستكمال سداد القرض: المرحلة السادسة
  .، يمكن للمشتركات الشروع في سحب مدخراتهن إن رغبن في ذلك16في الشهر : المرحلة السابعة
وتستمر أقساط سداد القرض إذا لم يكن القرض . ، تستكمل الدورة ويتوقف توزيع الحبوب18 في الشهر :المرحلة الثامنة
  .الثاني قد سدد

ع خريجات البرنامج على االستمرار في عضوية لجنة التقدم الريفي كأعضاء عاديين في برنامج يتم تشجي: المرحلة التاسعة
  .التمويل األصغر

  
برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة التابع : فكرة، ابتكارها وتطورها"، Maya Jessica Tudor: المصدر

  . مطبوعة، دراسة غير "بنغالديشللجنة التقدم الريفي في 
 

    التدريب والروابط ذات الصلة بأنشطة محددة3.2
  

تدريبا )  في المائة85حوالي (تتلقى الغالبية الساحقة من أعضاء برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة 
 األسماك، أو نشاط ومساندة في مجال تربية الدواجن والماشية، أو زراعة الخضروات في الحدائق، أو الزراعة، أو إنتاج

 جاهزة مهارات في هذه األنشطة، وهناك سوقوكثيرا ما تكون لدى النساء بالفعل بعض ال. المطاعم ومحالت البقالة
البنية األساسية، ولهذا السبب أساسا تشكل  وأوتتطلب تربية الدواجن استثمارا ضئيال جدا في المعدات . الستيعاب منتجاتهن

  .مج التدريب في إطار برنامج تحقيق الدخل التابع للجنة التقدم الريفيتربية الدواجن معظم برنا
  

يع تحقيق الدخل للنساء ونمو قطاع تربية الدواجن بشكل عام، أنشأت لجنة التقدم الريفي روابط مع إدارة ومن أجل تشج
 من كل قرية أو مجموعة من تتلقى امرأة واحدة.  لتوفير التدريب، واألمصال، والمساندة البيطريةالماشية في الحكومة

وتحصل على ما يتراوح بين نصف تاكا وتاكا واحد عن كل تلقيح . القرى التدريب على تلقيح الدواجن باألمصال وعالجها
  .وتقدم إدارة الدواجن والماشية الحكومية األمصال واألدوية مجانا. تقدمه
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ابتداء من فقس (ان تكامل كل خطوة في عملية تربية الدواجن كما تقدم لجنة التقدم الريفي أنواعا مختلفة من التدريب لضم
 على تربية الدجاج الحديث الفقس ا تدريببعض النساء  وتتلقى. االختالالت في النظام لتخفيض) البيض وانتهاء ببيع الدجاج

 وتتلقى بعض .حدجاج عمر يوم وادة من الدثم يبعن الدجاج ويشترين مجموعة جدي.  شهرينرإلى عمعمر يوم واحد ليصل 
.  تاكا250فيشترين في البداية عشر دجاجات مهجنة من لجنة التقدم الريفي مقابل . جاج البياضدعلى تربية الالنساء تدريبا 

اء تدريبا وتتلقى قلة من النس. ات بيع العلفوتتولى نساء أخري. وتجمع نساء كثيرات البيض ويبعنه للمفرخة أو في السوق
  .تشترك لجنة التقدم الريفي وإدارة الدواجن والماشية الحكومية في تقديم التدريبو. على إنشاء مفرخة

  

وكان . باإلضافة إلى تربية الدواجن والماشية، قررت لجنة التقدم الريفي السعي إلى تنفيذ بعض اإلجراءات التدخلية المبتكرة
 ولكن بنغالديشالحرير فنا تقليديا في بعض أنحاء فقد كان نسج . من بين هذه اإلجراءات المبتكرة إنتاج الحرير الطبيعي

 وعدم وجود تصميمات جديدة وتسويق أدت إلى هبوط خطير ،المنافسة من األقمشة واأللياف الصناعية التي تنتجها المصانع
ر الطبيعي ريلمراحل المختلفة لعملية إنتاج الحوقررت لجنة التقدم الريفي إنشاء روابط في كافة ا. في إنتاج هذه الصناعة

. ة المتوطنة وإتاحة المجال لتوسيع نطاق الفرص االقتصادية أمام مجموعات كبيرة من الناسحياء هذه الحرفمن أجل إ
وسعت اللجنة إلى الحصول على إذن من إدارة الطرق والطرق السريعة الحكومية ومن الحكومات المحلية لزراعة أشجار 

الالئي كن لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة  المشتركات في برنامج تحقيق الدخلاء وقد قامت النس. توت على طول الطرقال
وكن يجمعن األوراق ويبعنها . ة بزراعة أشجار التوت وحراستها من السرقة والتخريبلى الحبوب الغذائييحصلن ع
 القز من دود بتربية ،الدخل أعضاء في برنامج تحقيق أيضا  القز، الالئي كن عادةدودوقامت مربيات .  القزدودلمربيات 

 وكانت الشرانق تباع ألصحاب مصانع الغزل الذين كانوا بعد ذلك يبيعون الخيوط. مرحلة البيضة إلى مرحلة الشرنقة
ات، وتولت عملية ضبط الجودة، وكانت تبيع الحرير من خالل منافذ البيع بالتجزئة وقدمت اللجنة التصميم. للنساجين

وقدمت اللجنة تدريبا ليوم واحد لزارعات األشجار . ي المناطق الحضرية، وكذلك كانت تصدرهالكبيرة التابعة لها ف
 أدت في 1998غير أن الفيضانات الشديدة التي وقعت في عام . والمعتنيات بهن وتدريبا لمدة خمسة أيام لمربيات دود القز

أعداد كبيرة من دود القز، مما أرغم اللجنة على اآلونة األخيرة إلى تدمير كثير من أشجار التوت، وقضت األمراض على 
  .تقليص برنامج إنتاج الحرير الطبيعي

  
    متابعة البرنامج4.2

  
وتتحمل الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي . على عدة مستوياتتتم عملية االبتكار المستمر ومتابعة برنامج تحقيق الدخل 

. ات التقارير الشهرية وربع السنوية التي تصدرها لجنة التقدم الريفيالمسؤولية عن متابعة البرنامج من خالل استعراض
كما . واللجنة ملزمة بإتاحة االطالع على وثائقها وأوراقها عالنية للموظفين المعنيين في الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي

. لى مدى التقدم الذي يحرزه البرنامج عالعشوائييقوم موظفو برنامج الغذاء العالمي بعدة زيارات ميدانية سنويا للتفتيش 
االئتمان المقدمان للجنة لمراجعة سنوية يجريها محاسبون قانونيون يعينهم برنامج الغذاء العالمي أموال ويخضع التدريب و
ختلف بحوثا دورية  على مللجنة لتابع  اث والتقييم الداخلي المستقلإلى ذلك، يجري قسم البحوباإلضافة . نيابة عن المانحين

 7.جوانب برنامج تحقيق الدخل

  

                                                 
و "  ضد الجوعبنغالديشابتكارات لجنة التقدم الريفي في : المعونات الغذائية واألرزاق المستدامة" وآخرون،  Ghulam Sattarأنظر، على سبيل المثال،   7

Dilruba Ahmed ،"2000، بنغالديشدراسة غير مطبوعة، لجنة التقدم الريفي في " (بنغالديشخفيف حدة فقر الفقراء المدقعين في ت.(  
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  من الوصول إلى التخرج: برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة.  3
  

 استهداف الفقراء المدقعين 1.3
  

المعرضة  من أعضاء  برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات 400لعينية تمثيلية وطنية ضمت ) زمني(يشير مسح طولي 
 وأوضحت مقارنة بين المؤشرات الرئيسية في 8.رنامج كان ناجحا للغاية في استهداف الفقراء المدقعينإلى أن البللمعاناة 

 في المائة بالنسبة 44 ترأسها نساء، مقابل بنغالديش في المائة من األسر في المناطق الريفية في 8أوائل التسعينيات أن 
 حوالي أربعة أخماس النساء من أعضاء البرنامج يمتلكن أي ولم تكن. للنساء الالئي ينضممن إلى برنامج تحقيق الدخل

.   في المائة من الفقراء المدقعين53 وبنغالديش في المائة من األسر في المناطق الريفية في 16أراض زراعية، مقابل 
، )من األرضحيث تمتلك أقل من نصف فدان ( في المائة من األسر األعضاء في البرنامج معدمة عمليا   95وكانت نسبة 

ولم يكن حوالي ثلث األسر التي انضمت إلى .  في المائة من الفقراء المدقعين72 في المائة من األسر الريفية و 49مقابل 
مقارنة بنسبة ( في المائة تمتلك بطانيات 87ولم تكن نسبة . البرنامج تمتلك منزال محاطا بأرض زراعية قبل بدء البرنامج

 من ثوبين أكثروكان أقل من خمس النساء يمتلكن . ، ولم يكن حوالي نصفها يمتلك أي أسّرة)مدقعين في المائة للفقراء ال37
وكانت أسر النساء األعضاء في البرنامج عادة  . في المائة منهن أي صنادل أو أحذية44من نوع الساري ولم يكن لدى 

  .ث إلى الذكور أعلى وكانت نسبة اإلنابنغالديشأصغر عددا من متوسط األسرة الريفية في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كدراسة بنغالديش: ، المحرران، إعادة التفكير في الفقر في المناطق الريفيةHossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain: المصدر
  .معرضة للمعاناةوبيانات المسح بشأن النساء األعضاء في برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات ال) Sage ،1995: نيو دلهي(حالة 

  

                                                 
.  مشتركة في المسح على المستوى الوطني400وقد أعد تصميم من ثالث مراحل لعينية عشوائية الختيار .  أصدر برنامج الغذاء العالمي تكليف إجراء المسح 8

 لتوهن للبرنامج؛ وفي عام ن امرأة حين كن قد انضمم400، أجريت مقابالت مع 1994في عام : ية لنفس النساء في ثالث فترات زمنية مختلفةوأجريت مسوح طول
 من  امرأة من نفس المجموعة345، أجريت مقابالت مع 1999 امرأة من تلك النساء حين أكملن البرنامج؛ ومرة أخرى في عام 398، أجريت مقابالت مع 1996

   .النساء بعد ثالث سنوات من انتهاء اشتراكهن في البرنامج
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وفي .  مع ارتفاع معدل النساء المهجوراتعادة أسرا أساسية أو أدنى من األساسية وجدير بالذكر أن األسر الفقيرة تكون 
وتعين على خمس النساء ممارسة التسول . العائل الرئيسيأكثر من ثلث األسر األعضاء في البرنامج، كانت النساء هن 

 في المائة تقريبا أميات بينما لم يكن بوسع أكثر من نصفهن العد إلى أكثر من 90 وكانت نسبة .ن من إطعام أنفسهنليتمكّ
20.   

  

    التحسينات االقتصادية2.3
  

كمال المسح في عشرة مواقع إلأجريت تمارين تقييم تشاركية مع أكثر من مائة امرأة من أعضاء برنامج تحقيق الدخل 
ف وتكش. 1994 دخلن البرنامج في عام  وشملت نساء1999 وفي عام 1996م وقد أجريت التمارين في عا. الطولي
وقالت النساء . مة من البرنامج عن طريق زيادة دخولهن وملكيتهن من األصول عن أن النساء استفدن استفادة عظيالتمارين

من الممكن بغير ذلك أن ينفقنها على  مكاسبهن القليلة، التي كان ادخارأن تقديم الحبوب الغذائية في إطار البرنامج أتاح لهن 
بدء مشروعات   جمعنها، وقد أتاحت لهن األموال األولية الالئي حصلن عليها كقروض، أو المدخرات الالئي. الغذاء

هن من ومكن لقروض في نفس الوقت فسحة اللتقاط األنفاسوقد أتاح لهن الحصول على الحبوب الغذائية وا. لتحقيق الدخل
ت بعض النساء الدخل  وقد استثمرة الدواجن أنجح نشاط؛وكانت تربي.  مكاسبهن في نشاطهن وسداد األقساط إعادة استثمار

وقد توسعت قلة منهن في أنشطة أخرى، مثل تقشير األرز، والتجارة . لشراء ماعز) أو البيض(الذي حققنه من بيع الدجاج 
  .البسيطة، وافتتاح متاجر

  

 لمصاعب وأعربن عن قلقهن من كيفية الحفاظ على مصادر أرزاقهن بعد أن يتوقفن عن وقالت معظم النساء إنهن تعرضن
خفضت غير أن معظم النساء قلن أيضا إنه بينما ان. الحصول على الحبوب الغذائية في نهاية فترة الثمانية عشر شهرا

من كسب رزقهن من أنشطتهن الممولة ن  الحصول على الحبوب الغذائية المجانية، فقد تمكّمستويات استهالكهن بعد انتهاء
ومن ناحية أخرى، .  من قبلوقد حصلن على قروض جديدة  وسددنها ولم يقعن في شرك العوز الذي كن فيه. باالئتمان
فقد بعن الدجاج، واستخدمن أموال القروض .  النساء إنهن ال يمكن أبدا أن يعوضن فقدان الحبوب الغذائيةقال ربع
نهن بنفس القدر من العوز الذي عانين منه من قبل وأما زلن إنهن وقلن . ن قلقهن بشأن دفع األقساط، وأعربن علالستهالك

  .ية مرة أخرىئ برنامج الحبوب الغذايدعون اهللا من أجل العودة إلى
  

. وزعم أكثر قليال من نصف النساء الالئي اشتركن في تمارين التقييم التشاركية أن ممتلكات أسرهن زادت نتيجة البرنامج
ن من شراء أثواب من نوع الساري وصنادل من األموال التي كسبنها بأنفسهن بينما كن وقالت كثيرات منهن إنهن تمكّ

وكانت أغلبية النساء يأكلن ثالث وجبات في اليوم، .  األغنياءتصدق بهافي الماضي على الزكاة والمالبس التي يعتمدن 
ليهما، وقالت امرأة إنها اشترت قطعة أرض زوقالت امرأتان بفخر إنهما أضافتا أسقفا من الصفيح لمن. حتى في أوقات الشدة
  .صغيرة حول منزلها

  

في حالة الفقر التي  على الخجل ن أكثر جانب باعثى أوأشارت عدة نساء ممن اشتركن في تمارين التقييم التشاركية إل
فقد عوملن معاملة سيئة وأشعرن بأنهن . تجاههن) األوفر حظا منهن بدرجة قليلة( موقف األسر الفقيرة عانين منها هو

م الريفي في االنضمام إلى لجنة التقد) قبل برنامج تحقيق الدخل(لت امرأتان إنهما كانتا ترغبان في الماضي اوق". فاشالت"
ض، ويسببن ون أموال القر، وأنهن سيبدد"للنجاح"ات الالزمة المهارولكن قيل لهما إنهما أفقر من الالزم، وإنهما ال تملكان 

بالنسبة لهؤالء النساء، كان برنامج تحقيق الدخل يعني زيادة الثقة بالنفس وتحسين وضعهن بين مجتمع . مشاكل للجميع
  .القرية



 9

  
 

  ...الالئي نجحن 
  

.  تاكا5,000وتركها مع ابنتين، بدون أصول، ودين قيمته ) السل(توفي زوج جوريمون بسبب مرض الدرن 
وعملت لدى األسر األغنى في القرية، وكانت أحيانا تكسب قدرا ضئيال من المال، وكثيرا ما كانت تتسول من أجل 

 شهر وانضمت إلى برنامج تحقيق  كيلوجرام من الحبوب كل31.5، بدأت تحصل على 1994وفي عام . الطعام
  .الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة

  
وكانت قد ربت دجاجا من قبل، ولكنها تعلمت اآلن . وريمون تدريبا لمدة ثالثة أيام على تربية الدواجنوتلقت ج

ياء عن أهمية كما تعلمت أش. أشياء عن التلقيح باألمصال، والمحافظة على نظافة الدجاج، ونوع العلف المناسب
ثم حصلت على ). تعتمدن على أنفسهن(االدخار، والمشاكل الصحية، ومدى أهمية أن تقف النساء على أقدامهن 

صنف " وأنفقت جزءا من المال لشراء دجاج من .بنغالديش تاكا من لجنة التقدم الريفي في 1,000قرض قيمته 
ا استثمرت جزءا منه لدى أحد بائعي ثياب الساري من اللجنة، والبعض لشراء دجاج من صنف محلي، كم" ممتاز

ففي نهاية العام األول، باعت دجاجها القديم، واشترت . وحققت جوريمون ربحا طيبا من استثماراتها. في القرية
  .دجاجا جديدا، وبقرض جديد اشترت ماعزتين

  
نة التقدم الريفي االنضمام إلى ج، طلب منها العاملون في ل1996وحين انتهت دورة برنامج تحقيق الدخل في عام 

في البداية، كان من . وقد فعلت ذلك، وحصلت على قرض لشراء بقرة.  التابع للجنةالعاديالتنمية الريفية برنامج 
وريمون بعض وكان ال يزال لدى ج. للجنة ساعدهاالصعب تدبير األمور بدون الحبوب المجانية، ولكن قرض ا

وتحصل على لبن من بقرتها؛ فتبيع لبن . اعز الذي تبيعه في سوق العيد كل عامالدجاج، ولكنها تربي أيضا الم
وريمون وفي العام الماضي تلقت ج.  اللجنةوتذهب ابنتاها إلى مدرسة. الصباح ولكنها تطعم ابنتيها لبن المساء

بس األطفال واآلن تخيط جوريمون مال. تدريبا على الحياكة وحصلت على قرض من اللجنة لشراء ماكينة حياكة
وهي .  لنفسهاابيتأن تمتلك وقد سددت ديونها، وتدخر بعض المال بانتظام، وتحلم ب. وبلوزات للنساء في قريتها

  .جيد وحياة مزدهرة لهما وتحلم بزواج. متشددة في تعليم ابنتيها
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  والالئي لم ينجحن... 
  

وكانت قد . 1996-1994مية الفئات المعرضة للمعاناة لدورة أصبحت رافيزا عضوا في برنامج تحقيق الدخل لتن
وكان ابنان وبنتان متزوجين، ولكنهم كانوا أفقر من . ترملت قبل ذلك بعدة سنوات ولديها أربعة أبناء وثالث بنات

ن وكانت رافيزا تعمل لدى األسر األخرى وكثيرا ما كانت تتسول من أجل الطعام حتى تتمك. أن يرعوا أسرة أمهم
وتتذكر رافيزا أنها أخيرا . ملهمنقذة وكانت الحبوب الغذائية المجانية . واالبنة الذين بقوا معهامن رعاية االبنين 
وتلقت تدريبا على تربية الدواجن وباعت بعض الحبوب التي كانت تحصل .  ما يكفي إلطعامهاكانت تحصل على

  . عليها لشراء بضع دجاجات
  

وطلب منها العاملون في البرنامج شراء دجاج .  تاكا من مدخراتها300حصلت على في نهاية دورة البرنامج، 
وظلت تعمل لدى . وكان من الصعب الحياة بدون الحبوب المجانية. بالمال، ولكنها كانت تحتاج إلى شراء طعام

لجنة التقدم ولم يتصل بها أحد من . رى ولكنها بدأت تكبر في السن والعمل يصبح أصعب من الالزماألسر األخ
ربما كانت أكبر سنا من الالزم؛ وربما لم تعتبر .  التابع لهاالعادي التنمية الريفية الريفي لالنضمام إلى برنامج

وتعيش . ملادر أحد االبنين المنزل بحثا عن عوغ. وقد استطاعت تزويج ابنتها الصغرى. نشيطة بالقدر الكافي
وتعمل رافيزا حين تستطيع وتعتمد على . مدرسة الدينية المجانيةرافيزا مع االبن األصغر الذي يذهب إلى ال

   . وتتساءل عما إذا كان يمكن أن تنضم لبرنامج الحبوب الغذائية من جديد. التبرعات والصدقات من اآلخرين
   

 عند 1994 في عام –ددة عند ثالث نقاط زمنية مؤشرات اقتصادية محيقدم المسح الطولي بيانات كمية عن التغيرات في 
وبينما يمثل عام .  بعد ثالث سنوات من نهاية البرنامج1999 عند نهاية البرنامج، وفي عام 1996بداية البرنامج، وفي عام 

فقد توقفت األسر لتوها عن الحصول على .  يمثل من جوانب عديدة نقطة الذروة1996ساس، فإن عام  سنة األ1994
والواقع أنها كانت قد حصلت لتوها على مدخراتها وعلى . انها لم يكن قد بدأ بعدفقدنية ولكن تأثير الحبوب الغذائية المجا

 تمثل فترة االستقرار وتعتبر مقياسا أكثر فعالية لألثر االقتصادي 1999ولذلك فإن أرقام عام . الجولة الثانية من االئتمان
  .األطول أمدا للبرنامج

  
  التغيرات االقتصادية األسرية

  
الء برنامج تحقيق الدخلعمالمتغيرات  

1994  
)قبل البرنامج(  

1996  
)نهاية البرنامج(  

1999 
) سنوات3 (+   

متوفرغير  86النسبة المئوية لألسر بدون بطانيات  75 

 36 40 42النسبة المئوية لألسر بدون أسّرة

 415 717 75قبل المسح) تاكا(الدخل الشهري 

 31 64 7 تاكا300ثر من النسبة المئوية لألسر التي تكسب أك

 37 34 11النسبة المئوية لألسر التي تدخر مع منظمات غير حكومية

 0 2 18النسبة المئوية لألسر التي تتسول

متوفرغير  62 78)ال تملك أرضاالتي  ( المعدمةألسر النسبة المئوية ل  
فرمتوغير  13 27تملك أرضا حول المنزل النسبة المئوية لألسر التي ال  

متوفرغير  72 94عمليا) ال تملك أرضا( المعدمة ألسر النسبة المئوية ل  
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من حيث عدم االمتالك المطلق والعملي على (انخفاض واضح في حالة عدم امتالك أراض تشير بيانات المسح إلى حدوث 
 ومن المثير. 1996 و1994 بين عامي وزيادة في ملكية األراضي حول المنازل، فيما) حد سواء، أي أقل من نصف فدان

 إلى 1994 في المائة في عام 18لالهتمام بشدة التنويه إلى أن نسبة النساء الالئي كن يتسولن لكسب أرزاقهن انخفضت من 
كما زادت ملكية البطانيات واألسّرة على مدى فترة الخمس سنوات . 1999 وإلى صفر في عام 1996 في المائة في عام 2

وزادت الدخول الشهرية وكذلك .  في المائة على التوالي64 في المائة إلى 58 في المائة ومن 25  في المائة إلى14من 
 ولكنها انخفضت إلى حد ما بعد 1996 إلى عام 1994 تاكا زيادة كبيرة من عام 300نسبة األسر التي تكسب أكثر من 

ولذلك يبدو . 1994 من الوضع المبدئي في عام غير أنه حتى مع هذا االنخفاض، سجلت الدخول الشهرية زيادة كبيرة. لكذ
 مرور ثالث سنوات بعدأن النساء أعضاء برنامج تحقيق الدخل حققن تحسنا متواصال في أوضاعهن االقتصادية، حتى بعد 

  .نهاية البرنامج
  

    التخرج3.3
  

إلى " التخرج"لفقراء المدقعين من لغة األهمية لبرنامج تحقيق الدخل في أن االشتراك سيمكن اايتمثل أحد االفتراضات الب
ولذلك يمثل برنامج تحقيق الدخل من .  العادية، مما يضعهم على الطريق إلى تخفيف حدة الفقراألصغربرامج االئتمان 

جوانب عديدة أول درجة في سلم التحسن االقتصادي، ويمكن قياس نجاحه جزئيا بأعداد النساء الالئي ينتقلن ليصبحن 
  .التمويل األصغري برامج أعضاء عاديين ف

  

  التمويل األصغر مؤسساتواالنضمام إلى  التخرج
  الفئات

 1994 
)قبل البرنامج(  

1996 
)نهاية البرنامج(  

2000 
) سنوات4(+  

 %66 %28 %15التمويل األصغر مؤسساتأعضاء 

   *التمويل األصغرأعضاء مؤسسات توزيع 

وفرمتغير               لجنة التقدم الريفي متوفرغير    65% 

متوفرغير               بنك غرامين    متوفرغير    22% 

متوفرغير               بروشيكا متوفرغير    7% 

متوفرغير              المنظمات غير الحكومية المحلية متوفرغير    16% 

             المنظمات غير الحكومية األخرى  
  

متوفرغير  متوفرغير    2% 

التمويل مؤسسات  الالئي كن أعضاء في برامج 1999 في مسح عام المشتركاتالستة والستين في المائة من العمالء نسبة يشمل توزيع ال* 
ال تتوفر . التابعة لمنظمات غير حكوميةالتمويل األصغر  في المائة نظرا لتعدد العضوية في برامج مؤسسات 100 المجاميع أكبر من .األصغر

  .1996 و 1994لعامي التمويل األصغر  توزيع أعضاء مؤسسات بيانات عن
  

-1994 اشتركن في العينة العشوائية األصلية  من دورة  في المائة من النساء الالئي92ع نسبة ، تم تتب2000في أبريل 
امج تحقيق ويبين الجدول أعاله أن حوالي ثلثي النساء أعضاء برن.  وأجريت معهن مقابالت ألغراض هذه الدراسة1996

وعلى الرغم من أن . العاديةالتمويل األصغر  تخرجن ليصبحن أعضاء كاملين في برامج 1996- 1994الدخل من دورة 
. األصغرمن أعضاء لجنة التقدم الريفي، فإن عددا كبيرا منهن ينضم إلى مؤسسات أخري للتمويل كن معظم الخريجات 

التمويل قطاع مؤسسات العمالء المفيدة للغاية ل" تهيئة"لتقدم الريفي يقدم خدمة ولذلك فإن برنامج تحقيق الدخل التابع للجنة ا
  .بأسرهاألصغر 
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  قضايا اإلعانات.  4
  

تتقاضى لجنة التقدم الريفي سعر فائدة موحد قدره .  تاكا500تقدر لجنة التقدم الريفي أن متوسط تكلفة تدريب كل امرأة تبلغ 
مها للنساء أعضاء برنامج تحقيق الدخل، وهو نفس السعر الذي تتقاضاه من أعضاء  في المائة على القروض التي تقد15

وتقدر اللجنة أن تكلفة خدمة كل عميل تبلغ حوالي . )التنمية الريفيةفي برنامج (العادية التابعة للجنة التمويل األصغر برامج 
كاليف من عائدات الفائدة حتى على أول قرض ، تسترد التالتمويل األصغربوفي حالة نشاطها العادي الخاص .  تاكا600
تي يتم تحصيلها ال تكفي  تاكا فقط، والفائدة ال2,500غير أن برنامج تحقيق الدخل يقدم قرضا أول قدره .  تاكا4,000قدره 

نامج  تاكا كإعانة لكل عميل من عمالء بر225من أموالها وتقدر اللجنة أنها تدفع . اليف خدمة هؤالء العمالءلتغطية تك
 تاكا لكل 725  معاولذلك تبلغ إعانة اللجنة لخدمات االئتمان والتدريب .تحقيق الدخل عن القروض التي تحصل عليها

ولو أضفنا .  من برنامج الغذاء العالمي شهرا18ئية التي تغطي فترة على الحبوب الغذامجانا وحاليا، تحصل اللجنة . عميل
 تاكا 6,725، لبلغ مجموع اإلعانة التي تقدم لكل امرأة حوالي )باألسعار الجارية تاكا 6,000(تكاليف الحبوب الغذائية 

وتعتقد الحكومة والمانحون بقوة أن هذه تمثل إعانة صغيرة، بالنظر إلى األغلبية الساحقة من النساء ).  دوالرا135حوالي (
      .األعضاء في برنامج تحقيق الدخل الالئي يستغنين عن الصدقات المستمرة

  

 يستند إليها برنامج تحقيق الدخل تثير بعض القضايا المقلقة، نظرا ألن تقديم خدمات غير مالية ومالية ضمن اإلعانات التي
وتتفادى لجنة التقدم الريفي هذه المشاكل إلى حد كبير . نفس المؤسسة يؤدي عادة إلى تقليل الكفاءة وفرص االستمرارية

 كجزء من برنامج قائم بالفعل  المجانية فالحكومة تتولى تقديم وتوزيع الحبوب الغذائية. بالفصل العملي ألنشطتها المختلفة
. وينظم التدريب بصورة مشتركة مع الحكومة. التابع للجنة في هذا النشاطالتمويل األصغر وال يتدخل برنامج . من قبل

العادي التابع للجنة، ولكن ويل األصغر التم من برنامج صغر حجما على دعم تحويليوتحصل تكلفة تقديم القروض األ
  .م بصورة منفصلة لرصد هذا الدعمالمراقبة والمحاسبة المالية تت

  

التمويل غير أنه من المستحسن إجراء فصل عملي واضح بين األنشطة، ومن المفضل في أغلبية الحاالت أن تقدم مؤسسة 
ويجب أن يقدم الشركاء . كة مع مقدمي الخدمات غير الماليةعلى عالقات شراالخدمات المالية وحدها، وأن تعتمد األصغر 
 قابلة أصغر، حتى ال يتشتت التركيز على خلق مؤسسة تمويل التمويل األصغر أي إعانات، ال أن تقدمها مؤسسة اآلخرون
لسالمة المالية  ألسعار الفائدة حتى ال يكون له تأثير سلبي على ان تتم بعناية هيكلة أي دعم تحويليويجب أ. لالستمرار

  .للبرنامج بأسره أو المؤسسة بأسرها
  
  الخالصة.  5
 

من الممكن نقل  على أن بنغالديشلدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة التابع للجنة التقدم الريفي في ايدلل برنامج تحقيق 
البتكار الرئيسي للجنة في ويكمن ا. التمويل األصغرت حتى أشد األسر عوزا إلى وضع يمكنها من الحصول على خدما

غير أنه يجب عدم اعتبار هذا مثاال فريدا، أو شيئا ال يمكن أن .  ببرامج شبكات األماناألصغرربطها الخالق للتمويل 
زها أبر (بنغالديشفقد استخدمت أيضا منظمات غير حكومية أصغر حجما في . تحققه سوى منظمة غير حكومية كبيرة

، في ربط بنغالديشونجحت منظمات أخرى، مثل كير . ا مماثال وفعلت ذلك بنجاحموذجن) منظمة جاغوراني تشاكرا
  . خطط التوظيف التي تضمنها الحكومةبالتمويل األصغر 
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وبالنظر إلى أن . العاديةالتمويل األصغر وقد حققت لجنة التقدم الريفي التخريج الناجح لثلثي النساء وانضمامهن إلى برامج 
، التمويل األصغرة قيدن في برنامج تحقيق الدخل منذ بدايته، فإن ثلثي مليون امرأة معوزة دخلن برامج والي مليون امرأح

  .  على األرجح أن يفعلن ذلك بدون البرنامجنبوسعهولم يكن 
  

 في المائة 10كما أن لجنة التقدم الريفي تستبعد حوالي . ولم يستفد ثلث النساء استفادة هامة من البرنامج على األمد الطويل
هن سنا من الالزم أو ألننهن أكبر االنضمام إلى برنامج تحقيق الدخل ألمن غذائية من النساء الالئي يحصلن على حبوب 

 تبقى الحاجة قائمة وهكذا. تشملهم برامج شبكات األمانا لجميع من فإن البرنامج ال يمثل دواء ناجعولذلك . معوقات
  .ارا ألشد الناس فقرالخدمات اجتماعية أخرى أكثر استمر

  

من المخاطر البالغة األهمية لبرامج، مثل برنامج تحقيق الدخل لتنمية الفئات المعرضة للمعاناة، تعتمد على مجموعة 
فأمراض الدواجن يمكن أن تنتشر . محدودة من األنشطة االقتصادية إمكانية تعرضها للصدمات االقتصادية الكلية والخارجية

وقد وجهت الفيضانات .  جميع الحيازات من الدواجن، مما يحمل عددا كبيرا من العمالء أعباء ديونكالوباء وتقضي على
ولذلك يجب الحرص .  تحقيق الدخلواألمراض ضربة شديدة لمكون إنتاج الحرير الطبيعي وتربية دود القز في برنامج

  . ل تنويع حافظة األنشطة طارئة لمواجهة مثل هذه األحداث، على سبيل المثال من خالعلى وجود خطط
  

ومع . في المعركة ضد الفقرالتمويل األصغر ويشير نجاح برنامج تحقيق الدخل إلى الحاجة إلى تهيئة فرص خالقة لتعزيز 
 أسيء كان مسرحا لكثير من المبادرات التي قر، ومع أنهليس على اإلطالق دواء ناجعا لتخفيف حدة الفالتمويل األصغر أن 

. ، فإنه ال يزال يحفل بإمكانات هائلة للفقراءالتمويل األصغرمصيرا سيئا والتي لم تفعل سوى اإلضرار بقطاع فهمها ولقيت 
ال التمويل األصغر  طريق الهروب السهل زاعمة أن األصغروفي الوضع السائد الذي اتخذت فيه مؤسسات عديدة للتمويل 
إن . فقراء المدقعين في قلب السياسة والحوار حول البرامجيصلح للفقراء، وضعت برامج مثل برنامج تحقيق الدخل ال

التمويل برنامج تحقيق الدخل يتحدانا أن نضع آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكاليف إلشراك هؤالء المستبعدين من شبكة 
الفقر المدقع أعظم من إن آثار الرفاهة االجتماعية التي تتحقق من مساعدة الناس على الخروج من دائرة . التقليدياألصغر 

  .أن نتجاهلها
  

، وهي خريجة جامعة ستانفورد وتعمل متدربة لدى لجنة Maya Tudor هذه المذكرة بمساعدة من Syed Hashemiكتب 
ة الحاجة إلى توسيع دائرة نشر ونشأت فكر.  في دكاNagorik Uddyogة ن شرك  مZakir Hossain التقدم الريفي، و

 في أوائل عام بنغالديش إلى Elizabeth Littlefieldيفي في تنفيذ برنامج تحقيق الدخل عن زيارة ربة لجنة التقدم الرتج
ويعرب الكاتب عن امتنانه لكل . ، المدير التنفيذي المؤسس للجنة التقدم الريفيFazle Hasan Abed ومناقشات مع 2000
 Rabeya و G M Sattar و Mushtaque Chowdhury و Aminul Alam و Salehuddin Ahmedمن 

Yasminالتي مكنت الكاتب من إعداد هذه المذكرة، العاملين في لجنة التقدم الريفي لتبادل المعلومات واألفكار والتعليقات  .
    Elizabeth Littlefieldوقد قدم كل من 

   Rich Rosenberg و Tiphaine Crenn و Doug Pearce و Brigit Helms و Imran Matinو 
      .، تعليقات مفيدة للغايةالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، وجميعهم من Ousa Sananikoneو 
    
  
   

  


