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هل ميثل التمويل األصغر إستراتيجية فعالة من شأنها حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية اجلديدة؟

بقلم إليزابيث ليتلفيلد، وجوناثان موردخ، وسيد هاشمي 

مقدمة
حِّ  ُلِ عت  أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية اجلديدة أوساط املعنيني بالتنمية ملواجهة التحدي امل شجَّ
ً في العالم. حيث توجه الهيئات املانحة برامجها نحو بلوغ  املتمثل في حتسني رفاهية أشدّ الناس عوزا
اجلوعى  أعداد  تخفيض  أجل  من  جديدة  موارد  بتعبئة  تقوم  كما  اجلديدة،  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
والفقراء، والقضاء على فيروس ومرض اإليدز واألمراض املعدية، ومتكني املرأة من أسباب القوة وحتسني 

صحتها، وتعليم جميع األطفال، وتخفيض معدالت الوفاة بني األطفال.1
وقد مت وضع األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة بهدف حتقيق نتائج ملموسة في مجاالت التغذية، 
 ً والتعليم، والرعاية الصحية، واملساواة بني اجلنسني، والبيئة. وهكذا، فإن العمل في هذه ااالت حتديدا
ً من أيٍ من إستراتيجيات التنمية املدفوعة باألهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.   ً كبيرا سوف يشكل جانبا
على  أخرى  بعوامل  بشدة  يتأثر  ااالت  تلك  في  التقدم  أن  أظهرت  اخلبرة  سنوات  من   ً عقودا ولكن 
الصعيد األوسع، مثل فعالية احلكومة، واألمن املادي، والنمو االقتصادي، والبنية األساسية األولية (من 
ذلك النقل على سبيل املثال). وتستعرض هذه الدراسة اموعة املتنامية من الشواهد التي تبني أن 
ً حاسم  ً سياقيا توافر اخلدمات املالية املقدمة لألسر املعيشية الفقيرة ("التمويل األصغر") ميثل عامال

األهمية ملا له من أثر قوي على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة. 
وال يتمثل التمويل األصغر وما يحدثه من أثر في مجرد احلصول على قروض جتارية، بل يتعدى األمر 
ذلك.  فالفقراء ال يستفيدون من اخلدمات املالية فقط في مجرد االستثمار التجاري في مشروعاتهم 
ً ألجل االستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، والتعامل مع  الصغرى، ولكن يستفيدون منها أيضا
الطوارئ املنزلية، والوفاء باالحتياجات النقدية الكثيرة التي يواجهونها. وتتضمن مجموعة اخلدمات 
التقاعدية  املعاشات  وحتى  التحويلية،  واملدفوعات  والتأمني،  االدخارية،  والتسهيالت  القروض،  املالية 
ً. وتشير الشواهد من املاليني من عمالء مؤسسات التمويل األصغر حول العالم إلى أن  الصغرى أيضا
َكِّن الفقراء من زيادة دخولهم األسرية، وبناء األصول واملمتلكات، واحلد  احلصول على اخلدمات املالية ميُ
ً من حياتهم اليومية. وينعكس احلصول على  من تعرضهم لألزمات التي باتت تشكل إلى حد كبير جزءا
التحصني  معدالت  ارتفاع  مثل  الصحية،  الرعاية  ونتائج  التغذية  حتسني  على   ً أيضا املالية  اخلدمات 
باستخدام اللقاحات. كما أنه يسمح للفقراء بالتخطيط ملستقبلهم، وإرسال عدد أكبر من أبنائهم 

1 تتمثل األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة في: (1) القضاء على الفقر املدقع واجلوع، و(2) توفير التعليم االبتدائي للجميع؛  و(3) تعزيز 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أسباب القوة، و(4) خفض معدالت وفيات األطفال، و(5) حتسني صحة األمهات، و(6) مكافحة 
فيروس ومرض اإليدز، إلى جانب مرض املالريا، وغير ذلك من األمراض، و(7) ضمان استدامة البيئة، و(8) إقامة شراكة عاملية من أجل 

التنمية.    

بناء النظم املالية التي تعمل لصالح الفقراء 

املناقشة  مذكرة  سلسلة  تعد 
التي  الرئيسية  الوسيلة  املركَّزة 
االستشارية  اموعة  تستخدمها 
نشر  أجل  من  الفقراء  ملساعدة 
أفضل املمارسات في مجال التمويل 
واجلهات  احلكومات،  على  األصغر 
املانحة، ومؤسسات القطاع اخلاص، 

واملؤسسات املالية. 

باموعة  االتصال  الرجاء 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
واملساهمات،  التعليقات،  لتقدمي 
والطلبات لتلقي مذكرات أخرى من 

هذه السلسلة.

1818 H Street, NW
Washington DC 20433

هاتف: 9594 473 202
فاكس: 3744 522 202

البريد اإللكتروني:
cgap@worldbank.org

املوقع على شبكة اإلنترنت: 
www.cgap.org



2

حصول  فإن  للمرأة،  وبالنسبة  أطول.  لفترات  املدارس  إلى 
العمالء من السيدات على اخلدمات املالية جعلهن أكثر ثقة 
عدم  مواجهة  على  قدرة  أكثر  بنت  فقد  وبهذا  حزماً،  وأكثر 

املساواة بني اجلنسني. 
تدفقاتهم  األصغر  التمويل  مؤسسات  عمالء  ويدير 
يرون  التي  األسرية  األولويات  من  ألي  ويستخدمونها  النقدية 
لهم  الرفاهية  حتقيق  أجل  من  أهميتها  "بأنفسهم" 
 ً إمنائيا  ً دخال مُ يعتبر  األصغر  التمويل  فإن  وهكذا،  وألسرهم.  
ويشكل  العمالء.  على  القيود  أنواع  من   ً أيا يفرض  ال   ً تشاركيا
أداة  وميسرة  ومالئمة،  مرنة،  مالية  خدمات  على  احلصول 
سبل  وبناء  اختياراتهم،  التخاذ  وإعدادهم  الفقراء  لتمكني 
تنجو بهم من براثن الفقر بشكل مستدام وبصورة قاموا هم 

أنفسهم بتقريرها.    
ومقارنة بغيره من اإلجراءات التدخلية في مجال التنمية، 
هذه  توفير  ميكنه  حيث    :ً فريدا يعتبر  األصغر  التمويل  فإن 
واسع  نطاق  وعلى  ودائم،  مستمر  بشكل  االجتماعية  املنافع 
التمويل  مؤسسات  من  العديد  تُقدِّم  العالم،  مستوى  فعلى 
األصغر التي تتسم بحسن التنظيم خدماتها املالية بشكل 
فإن  وهكذا،  املانحة.  اجلهات  من  مساندة  وبدون  مستدام، 
من  الدفع  ذاتية  حلقة  أمام  اال  يتيح  األصغر  التمويل 
االستدامة والنمو الهائل من خالل ما له من أثر قوي على حياة 
    .ً أيضا مدقع  فقر  في  يعيشون  الذين  أولئك  وحتى  الفقراء، 
وتشير الشواهد إلى ازدياد هذا التأثير كلما بقي العمالء مع 
احللقة  هذه  قوة  تزداد  وبذلك  األصغر،  التمويل  برامج  أحد 

الفعالة.
تتوافر  ال  البلدان  معظم  في  الفقراء  فإن  احلظ،  ولسوء 
مالية  خدمات  على  احلصول  على  القدرة   ً تقريبا لديهم 
تتوفر  التي  النظامية  غير  البدائل  إلى  بالنسبة  أما  نظامية. 
فهي  املقرضني،  أو  االدخار،  وأندية  األسرة،  قروض  مثل  لديهم، 
نحو  على  ومدارة  الكمية،  حيث  من  محدودة  تكون  ما  عادةً 
باهظة.  فائدة  بأسعار  فقط  متاحة  أو  املرونة،  إلى  يفتقر 
ويتمثل التحدي املاثل أمامنا في ضمان قدرة الغالبية الفقيرة 

على احلصول على اخلدمات املالية.
تأثير  إلى  تشير  التي  الشواهد  املذكرة  هذه  وتستعرض 
التمويل األصغر فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
التمويل  أثر  بتقييم   ً حتديدا املذكرة  هذه  تقوم  كما  اجلديدة.2  
بتعليم  والنهوض  الفقر،  على  القضاء  مجاالت  في  األصغر 
للمرأة  بالنسبة  الصحية  الرعاية  نتائج  وحتسني  األطفال، 
ً، تناقش هذه  والطفل، ومتكني املرأة من أسباب القوة.   وأخيرا
من  كبيرة  أعداد  إلى  املالية  اخلدمات  تقدمي  جدوى  املذكرة 

ً بشكل مستدام وعلى نطاق واسع. ً مدقعا الفقراء فقرا

القضاء على الفقر
الدخل،  مصادر  بحماية  للفقراء  األصغر  التمويل  يسمح 
وتنويعها، وزيادتها، مما يشكل السبيل األساسي لإلفالت من 
براثن الفقر واجلوع فالقدرة على اقتراض مبلغ بسيط من املال 
املصروفات  لدفع  أو  عمل،  فرصة  من  االستفادة  أجل  من 
الدراسية، أو لسد عجز نقدي، تشكل اخلطوة األولى في كسر 
الفقيرة  املعيشية  األسر  ستستخدم  وباملثل،  الفقر.  حلقة 
ً من أجل ادخار نقود كافية لشراء  ً ومناسبا ً آمنا ً ادخاريا حسابا
األعمال  مؤسسات  إلحدى  مخزون  شراء  مثل  األصول 
الرعاية  تكاليف  لدفع  أو  راشح،  سقف  إلصالح  أو  الصغيرة، 

الصحية، أو إلرسال املزيد من األطفال إلى املدرسة.   
األسر  حماية  على   ً أيضا األصغر  التمويل  يساعد  كما 
املعيشية الفقيرة من شدة التعرض إلى األزمات التي تشكل 
إحدى سمات حياتهم اليومية.   وتساعد القروض، واملدخرات، 
واحلفاظ  الدخل،  تقلبات  حدة  من  التخفيف  على  والتأمني 
ر  توفُّ إن  الشدة.  أوقات  في  حتى  االستهالك  مستويات  على 
ومخاطر  املفاجئة،  األزمات  وطأة  من  يخفف  املالية  اخلدمات 
مثل  الكوارث  أو  املوسمية،  واالنتكاسات  األعمال،  أنشطة 
أن  شأنها  من  والتي  العائلة،  في  وفاة  حدوث  أو  الفيضانات 

تدفع باألسرة إلى هاوية الفاقة. 
والنوعية،  الكمية  الدراسات،  من  العديد  سجلت  وقد 
وفي  األصغر،  التمويل  مؤسسات  عمالء  دخول  في   ً ازديادا
تعرضهم  معدالت  في   ً انخفاضا سجلت  كما  ممتلكاتهم، 
التي  الدراسات  أكثر  من  بعضٍ  نتائج  يلي  وفيما  لألزمات.3 

ميكن التعويل عليها.  

من   ً نوعا املالية  اخلدمات  تأثير  ملدى  صادقة  قياسات  على  احلصول  يشكل 
التحدي فالعالقة املتبادلة ال تثبت وجود عالقة سببية.  فعلى سبيل املثال، 
ً من غيرهم في قرية أخرى، ولكن  قد يبدو العمالء في إحدى القرى أفضل حاال
ً:   ومع  ذلك ال يعني أن اخلدمات املالية كانت السبب وراء جعلهم أفضل حاال
ذلك، فمن املمكن أن تكون اخلدمات املالية هي التي جتذب أو تختار في املقام 
ُتوقَّع لهم أن يصبحوا ميسوري احلال حتى بدون احلصول على  األول العمالء امل
إثبات  التحيزات  مع  تتعامل  ال  التي  الدراسات  على  ويصعب  اخلدمات.    تلك 
ً من الدراسات يضع ضوابط  ً قليال وجود عالقة سببية. وعلى الرغم من أن عددا
شديدة الصرامة على حتيزات االختيار، فإن جميع الدراسات املشار إليها هنا 
ضبط  مجموعات  باختيارها  املسألة  هذه  حل  حاولت  قد  الدراسة  هذه  في 
التمويل  برامج  في  مشاركتها  عدا  فيما  املالحظة  صفاتها  جميع  تتشابه 
األصغر ويرى واضعو هذه الدراسة أن النمط العام للنتائج يلقي بضوء واضح 
ن  ر اخلدمات املالية للفقراء أن حتسِّ على مسألة التأثير— وهي: هل من شأن توفُّ

ً من فرص حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة؟ حقا
تعذر على عدد قليل من الدراسات إثبات وجود تأثير إيجابي للتمويل األصغر، 
وفي حاالت نادرة مت إثبات وجود تأثير سلبي. بيد أن تكرر مثل هذه النتائج كان 
أقل من أن يلقي بظالل الشك على اخلالصة التي توصل إليها العدد األكبر من 

الشواهد والتي جاءت إيجابية بشكل عام. 
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القضاء على الفقر (تابع)
■ تذكر باربارا مكنِلي وكريس دانفورد أن مداخيل ثلثي عمالء 
مؤسسة CRECER  في بوليفيا قد ارتفعت بعد انضمامهم 
تنويع  أن  العمالء  أفاد  ذلك،  عن   ً وفضال البرنامج.4   هذا   إلى 
إلى  أديا  قد  كبيرة  بكميات  الطعام  وشراء  الدخل  مصادر 
من  املائة  في  وقال 86  العام.  مدار  على  االستهالك"  "تيسير 
من  املائة  في   78 أن  ويُذكر  ازدادت؛  قد  مدخراتهم  إن  العمالء 
هذا  في  مشاركتهم  قبل  مدخرات  أية  ميتلكوا  لم  العمالء 

البرنامج.5

من  "التحرر  برنامج  عمالء  على  أُجريت  أخرى  دراسة  وفي   ■

قد  العمالء  أن  ودانفورد  مكنِلي  وجدت  غانا،  في  اجلــوع" 
ً أمريكياً، في حني أن  استطاعوا زيادة دخولهم مبقدار 36 دوالرا
 18 مبقدار  سوى  دخولهم  زيادة  من  يتمكنوا  لم  العمالء  غير 
تنويع   ً أيضا العمالء  استطاع  كما  فقط.6    ً أمريكيا  ً دوالرا
مصادر دخولهم. فثمانني في املائة من العمالء لديهم مصادر 

دخل ثانوية مقابل 50 في املائة من غير العمالء. 

بنسبة  دخولهم  زيادة  املقترضون  استطاع  إندونيسيا،  في   ■

في  املائة  في   3 بواقع  نسبتها  بزيادة  مقارنةً  املائة  في   12.9
على  أُجريت  أخرى  دراسة  وفي  الضبط.7  مجموعات  دخول 
جزيرة  في  املقيمني  إندونيسيا،  راكيات  بنك  من  املقترضني 
ازداد  قد  العمالء  دخول  متوسط  أن  ذُكر  بإندونيسيا،  لومبوك 
بنسبة 112 في املائة، وأن 90 في املائة من األسر املعيشية قد 

حتركت خارج حيز الفقر.8 

   SHARE برنامج  عمالء  على  أُجريت  دراسة  سجلت  كما   ■

بالهند أن ثالثة أرباع العمالء الذين شاركوا في هذا البرنامج 
مستويات  في   ً ملحوظا  ً ارتفاعا شهدوا  قد  طويلة  لفترات 
وامتالك  الدخل،  مصادر  أساس  (على  االقتصادية  الرفاهية 
األسرية)،  اإلعالة  ونسبة  السكن،  وظروف  املنتجة،  األصول 
براثن  من  أفلتوا  العمالء  نصف  أن   ً أيضا الدراسة  وسجلت 
العمالء —  توظيف  أمناط  في  ملحوظ  حتول  حدث  كما  الفقر. 
من العمل اليومي غير املنتظم ومنخفض األجر، إلى مصادر 
الدخل املتنوعة، وازدياد توظيف أفراد األسرة، واالعتماد القوي 
على أنشطة األعمال الصغيرة.   وقد ذكر ما يزيد على نصف 
من  األربــاح  استخدموا  أنهم   SHARE برنامج  عمالء 
متليها    التي  املادية  االحتياجات  لتلبية  الصغرى  مشروعاتهم 
ً من ــــدال ــرى، ب ــب ــك ال ــة  ــي ــاع ــم االجــت ــات  ــب ــاس ــن امل

االستدانة من أجل الوفاء مبثل هذه االلتزامات.9    

■ في الفترة ما بني عامي 1997 و 1999، كان هناك اجتاه هابط 

في النفقات املتعلقة بشراء املواد الغذائية في زمبابوي.   وهو 
ما كان يشكل على األرجح إستراتيجية تهدف إلى إدارة املبالغ 
أن  إال  املعيشة.  تكاليف  ازياد  مع  التكيف  أجل  من  النقدية 
إيجابي  أثر  له  كان  األموال  إلدارة  زامبوكو  احتاد  إلى  االنضمام 
على استهالك األسر املعيشية للعمالء الشديدي الفقر من 
مثل  البروتني  من  عالية  نسب  على  حتتوي  التي  األطعمة 

(اللحوم، واألسماك، والدجاج، واأللبان).10 

اللجنة  أثر  تقييم  بهدف  أجريت  مفصلة  دراسة  تشير   ■

البنغالديشية لتحقيق ارتقاء املناطق الريفية (BRAC ) إلى أن 
البرنامج ألكثر  استمرت مشاركتهم في هذا  األعضاء الذين 
من أربع سنوات استطاعوا زيادة النفقات األسرية بنسبة 28 
وأشار  املائة.11  في   112 بنسبة  ممتلكاتهم  وزيادة  املائة،  في 
حتليل آخر للبيانات املعنية مبستوى األسر املعيشية إلى أن احلصول 
لتحقيق  البنغالديشية  اللجنة  عمالء  مكَّن  املالية  اخلدمات  على 

Barbara MkNelly and Christopher Dunford, Impact of Credit with Edu- 
cation on Mothers and Their Young Children’s Nutrition:  CRECER 
Credit  with  Education  Program  in  Bolivia,  Freedom  from  Hunger 
Research Paper No. 5 (Davis, Calif.:  Freedom from Hunger, 1999).
Anton Simanowitz with Alice Walters, “Ensuring Impact: Reaching 
the Poorest while Building Financially Self-Sufficient Institutions, and 
Showing Improvement in the Lives of the Poorest Women and Their 
Families,” in Pathways out of Poverty: Innovations in Microfinance 
for the Poorest Families, ed. Sam Daley-Harris (Bloomfield, Conn.: 
Kumarian Press, Inc., 2002).
Barbara MkNelly and Christopher Dunford, Impact of Credit with Edu- 
cation on Mothers and Their Young Children’s Nutrition:  Lower Pra 
Rural Bank Credit with Education Program in Ghana, Freedom from 
Hunger Research Paper No. 4 (Davis, Calif.:  Freedom from Hunger, 
1998), as reported in Analysis of the Effects of Microfinance on 
Poverty Reduction, by Jonathan Morduch and Barbara Haley 
(prepared by RESULTS Canada for the Canadian International 
Development Agency, November 2001).
Joe Remenyi and Benjamin Quinones Jr., eds., Microfinance and 
Poverty Alleviation:  Case Studies from Asia and the Pacific (New 
York: Pinter Publishers, Ltd., June 2000), 79, 131–34; 253–64.
Panjaitan-Drioadisur yo, D.M. Rositan, and Kathleen Cloud, “Gender, 
Self-Employment, and Microcredit Programs:  An Indonesian Case 
Study,” Quarterly Review of Economics and Finance 39 (1999).
Reported in Simanowitz, “Ensuring Impact” (2002).
Carolyn Barnes, Microfinance Program Clients and Impact: An 
Assess- ment of Zambuko Trust, Zimbabwe, USAID-AIMS Paper 
(Washington, D.C.: 2001).
S. Mustafa, et al, Beacon of Hope:  An Impact Assessment of BRAC’s 
Rural Development Programme (Dhaka, Bangladesh:  BRAC, 1996).
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4

القضاء على الفقر (تابع)
ارتقاء املناطق الريفية من احلد من تعرضهم لألزمات من خالل 
تيسير االستهالك، وبناء األصول، واحلصول على خدمات خالل 

فترات الكوارث الطبيعية.12

أجراها  األصغر  التمويل  بقطاع  معنية  شاملة  دراسة  وفي   ■

البنك الدولي في أوائل تسعينيات القرن املاضي على ثالثة من 
 ، (Grameen Bank) أكبر البرامج في بنغالديش — بنك جرامني
الريفية،  املناطق  ارتقاء  لتحقيق  البنغالديشية  واللجنة 
وبرنامج RD-12 — وُجد أن العمالء من السيدات قد استطعن 
زيادة االستهالك املنزلي مبقدار 18 تاكا من كل 100 تاكا تقمن 
باقتراضها، وأن 5 في املائة من العمالء كانوا يفلتون من براثن 
في  ومشاركتهم  باالقتراض  قيامهم  بفضل  عام  كل  الفقر 
برامج التمويل األصغر.13  واألهم من ذلك أن األسر املعيشية 
استطاعت احلفاظ على هذه املكاسب مع مرور الوقت.  وقد 
ً آثار غير مباشرة على االقتصاد القروي. فقد  كانت لهذا أيضا
القرى  في  الريفية  املعيشية  األسر  دخول  متوسط  ازداد 
بالنسبة  حتى  احلال  كان  وكذلك  البرامج،  هذا  في  املشاركة 
على  تأثير  البرامج  ألحد  كان  وقد  املشاركة.  غير  األسر  إلى 
معدالت  في  الزيادة  أدت  حيث  القرية.  في  األجور  معدالت 
األعمال احلرة، واالنسحاب املتتالي من مجموعات العمل غير 
القرى  في  املائة  في   21 بنسبة  األجور  زيادة  إلى   - النظامية 

املشاركة في هذه البرامج.

مت  سبق،  فيما  أجريت  جرامني  لبنك  مهمة  دراسة  وفي   ■

بالرفاهية  يتعلق  فيما  إحصائية  شواهد  إلى  التوصل 
االقتصادية.14  حيث ازدادت دخول أعضاء بنك جرامني بنسبة 
غير  القرى  في  الضبط  مجموعات  دخول  عن  املائة  في   43
غير  دخول  عن  املائة  في   28 وبنسبة  البرنامج،  في  املشاركة 
استطاع  كما  البرنامج.   في  املشاركة  القرى  في  األعضاء 
وعلى  املدخرات  على  أكبر  بشكل  االعتماد  جرامني  أعضاء 
ً من االقتراض  أموالهم اخلاصة من أجل مواجهة األزمات بدال
من املقرِضني. وباإلضافة إلى ذلك، فقد ازدادت معدالت األجور 

في القرى املشاركة في البرنامج. 

النهوض بتعليم األطفال
التي  األشياء  أول  بني  من  األبناء،  تعليم  في  االستثمار  يعد 
يقوم بها الفقراء حول العالم عند حصولهم على دخل جديد 
من املشروعات الصغرى  وتبني الدراسات أن أبناء عمالء برامج 
والبقاء  املدرسة  إلى  ذهابهم  احتمال  يزيد  األصغر  التمويل 
الطالب  تسرب  معدالت  تنخفض  كما  أطول.  ملدة  فيها 

بصورة أكبر في أسر عمالء برامج التمويل األصغر.
التمويل  برامج  من  العديد  تقوم  األولية،  هذه  وملساندة 
جديدة  وائتمانية  ادخارية  أدوات  بإعداد   ً حاليا األصغر 

مخصصة للنفقات الدراسية.  
وقد أُجري القليل من الدراسات حول التمويل األصغر وما 

له من تأثير على املدة التي يقضيها التلميذ في الدراسة.

■ وفي دراسة تتبعية في إحدى املناطق التي تعمل بها اللجنة 

البنغالديشية لتحقيق ارتقاء املناطق الريفية، وُجد أن املهارات 
األساسية في القراءة، والكتابة، واحلساب عند األطفال ما بني 
ً في األسر األعضاء ارتفعت من 12 في املائة  سن 14-11 عاما
من األطفال في بداية البرنامج في عام 1992 إلى 24 في املائة 
في عام 1995.     أما بالنسبة إلى األسر غير األعضاء، ففي 
اجتياز  استطاعوا  الذين  األطفال  نسبة  فإن    ،1995 عام 

اختبارات القدرات التعليمية لم تزد على  14 في املائة.15 

عام 1996  في  تود  هيلني  أجرتها  إثنوغرافية  دراسة  أشارت   ■
على قرية يعمل بها بنك جرامني إلى االرتفاع الكبير في نسب 
غير  األسر  بأبناء  مقارنةً  األعضاء  األسر  أبناء  بني  التعليم 
األسر  في   ً تقريبا الفتيات  جميع  حصلت  وقد  األعضاء. 
مبا  مقارنةً  التعليم  من  قدر  على  جرامني  بنك  في  األعضاء 
املقارنة؛ كما  مجموعة  الفتيات في  املائة من  نسبته 60 في 
املدرسة  إلى  األعضاء  األسر  في  األوالد  من  املائة  في  ذهب 81 
غير  األسر  في  األوالد  من  املائة  في   54 نسبته  مبا  مقارنةً 
في  الدولي  للبنك  دراسة  في   ً أيضا ذلك  أُثبت  وقد  األعضاء.  
جميع  أبناء  بني  التعليم  نسب  أن  وُجِد  حيث   ،1998 عام 
غير  مع  باملقارنة  أعلى  االئتمانية  البرامج  في  املشاركني 
املشاركني، وأن معدالت تعليم الفتيات في األسر األعضاء في 

ً من الناحية اإلحصائية.16   بنك جرامني أعلى كثيرا

Hassan Zaman, Assessing the Poverty and Vulnerability Impact of 
Micro- Credit in Bangladesh:  A Case Study of BRAC (Washington, 
D.C.:  World Bank, 2000).
Shahidur Khandker, Fighting Poverty with Microcredit:  Experience 
in Bangladesh (New York:  Oxford University Press, Inc., 1998).
M. Hossain, Credit for the Alleviation of Rural Poverty:  The Grameen 
Bank in Bangladesh, Research Report No. 55 (Washington, D.C.:  IF- 
PRI, 1988).
A.M.R. Chowdhur y and A. Bhuiya, “Do Poverty Alleviation Pro- 
grammes Reduce Inequity in Health:  Lessons from Bangladesh,” in 
Poverty Inequity and Health, ed. D. Leon and G. Walt (Oxford: Oxford 
University Press, 2001).
 Khandker, Fighting Poverty with Microcredit (1998).
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النهوض بتعليم األطفال (تابع)
برامج  حول  األطفال"  إنقاذ  "منظمة  أعدتها  دراسة  أفادت   ■

التمويل األصغر اتلفة أن العمالء في هندوراس قد أشاروا إلى أن 
مشاركتهم في برنامج االدخار واالئتمان قد أدت إلى ازدياد أرباحهم 
وتوفر املوارد.17 وقد سمح لهم ذلك بإرسال العديد من أبنائهم إلى 

املدارس، وتخفيض معدالت تسرب الطلبة.

خدمات  أثر  "تقييم  مشروع  أجل  من  أجريت  أثر  دراسة  أظهرت   ■

الدولية  للتنمية  األمريكية  للوكالة  التابع  الصغرى"  املشروعات 
يزيد  العمالء  أسر  أن  أوغندا  في  األصغر  التمويل  برامج  أحد  على 
استثمارها في التعليم على غيرها من أسر غير العمالء. وبالنسبة 
من  للعائد  كان   فقد  العمالء،  أسر  من  النصف  على  يزيد  ملا 
املشروعات الصغرى أهميته في اإلنفاق على تعليم أبناء العمالء. 
املصروفات  دفع  على  غيرهم  من   ً كثيرا أقدر  كانوا  العمالء  أن  كما 
أثره  لهذا  كان  وقد  أسر.  لديهم  ليست  الذين  لألعضاء  الدراسية 
في  اإليدز  ومرض  بفيروس  املصابة  األسر  وأطفال  األيتام  إبقاء  على 

املدرسة.18 

املشروعات  خدمات  أثر  "تقييم  مشروع  أجراها  دراسة  وخلصت   ■

 ً آثارٍ وجود  إلى  األموال  إلدارة  زامبوكو  احتاد  عمالء  على  الصغرى" 
بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  البنني  التحاق  نسب  على  إيجابية 
الفترة  وفي  و1999.   1997 بني  ما  الفترة  في  باملدارس   ً عاما  6-16
نفسها، انخفضت نسب التحاق الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن ما 
العناية  إلى  احلاجة  إلى  التسرب  هذا  إرجاع  كن  وميُ عاماً،  بني 6-16 
باملرضى.  وتشير البيانات املتعلقة باملقترضني الذين يحصلون على 
بقاء  احتماالت  من  تزيد  املتراكمة  القروض  أن  إلى  متكررة  قروض 
في   ً عاما  21 و   6 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  العمالء  أبناء 

املدارس.19 

في  العاملة  الطبقة  أبناء  التحاق  نسبة  بلغت   ،1997 عام  وفي   ■

ً ما نسبته 55 في املائة من الفتيات و  أحمد آباد ما بني 11 و 17 عاما
65 في املائة من البنني. وفي الفترة ما بني عامي 1997 و 1999، كان 
أنفسهن حلساب  العامالت  النساء  (منظمة  بنك  من  لالقتراض 
SEWA ) أثره اإليجابي على نسب التحاق البنني باملدارس الثانوية، 
بنك  مشاركة  بني  العالقة  أن  بيد  املائة.  في  إلى 70  ارتفعت  والتي 
والبنني  الفتيات  أو  الثانوية  باملرحلة  الفتيات  والتحاق   SEWA

باملرحلة االبتدائية كانت ضعيفة.20

للمرأة  بالنسبة  الصحية  الرعاية  نتائج  حتسني 
والطفل

يشكل املرض على وجه العموم أشدّ أنواع األزمات بالنسبة إلى 
األسر الفقيرة.  فحدوث حاالت وفاة في العائلة، واالستئذان من 
العمل عند املرض، ونفقات الرعاية الصحية، كل ذلك من شأنه 
أن يستنزف الدخول واملدخرات، كما ميكن أن يؤدي إلى االستدانة 
وبيع املمتلكات. وبالنسبة إلى عمالء برامج التمويل األصغر، فإن 
سداد  في  إخفاقهم  وراء  الرئيسي  السبب  يكون  ما   ً غالبا املرض 

القروض.
ً من األسر  وتبدو أسر عمالء برامج التمويل األصغر أفضل حاال
واملمارسات  بالتغذية،  يتعلق  فيما  العمالء  غير  من  املماثلة 
ازدياد  يفضي  عام،  وبشكل  الصحية.  الرعاية  ونتائج  الصحية، 
الغذائية،  األوضاع  حتسني  إلى  واستقرارها  الدخول  مستوى 
زيادة  وتسمح  الوقائية.  الصحية  والرعاية  املعيشية،  والظروف 
املشاكل  مبعاجلة  للعمالء   ً أيضا املالية  اإلدارة  وخيارات  األرباح 

ً من االنتظار حتى تتدهور الظروف.   الصحية على الفور بدال
التمويل  مؤسسات  بعض  تقدم  املالية،  اخلدمات  عن   ً وفضال
رسائل  صيغة  في  تكون  ما  عادةً  صحية،  توعية   ً أيضا األصغر 
مثل  ألمور  وتتعرض  الوقائية  الرعاية  حول  وبسيطة  قصيرة 
التحصني باللقاحات، ومياه الشرب اآلمنة، والرعاية الصحية قبل 
الوضع وبعده.   كما تقدم بعض البرامج أدوات ائتمانية ألغراض 
من  متزايد  عدد  أقام  وقد  واإلسكان.  الصحي،  والصرف  املياه، 
مؤسسات التمويل األصغر شراكات مع اجلهات املقدمة خلدمات 

التأمني من أجل تقدمي خدمات التأمني الصحي لعمالئها. 
إيجابي  أثر  حدوث  إلى  قلتها  رغم  بالفعل  الشواهد  وتشير 
وقوي فيما يتعلق بالنتائج الصحية بالنسبة للسيدات واألطفال 

في األسر املشاركة في البرنامج.

■ وباإلضافة إلى اخلدمات املالية، تقدم مؤسسة (CRECER) في 

بوليفيا خدمات التوعية الصحية. إحدى دراسات األثر أن العمالء 
بالرضاعة  يتعلق  فيما  أفضل  ممارسات  لديهم  الذين 

Marcus, et al, Money Matters (1999).
Caroline Barnes, Gary Gaile, and Richard Kimbombo, Impact of 
Three Microfinance Programs in Uganda, USAID-AIMS Paper 
(Washington, D.C.: Management of Systems International, 2001).
Barnes, Microfinance Program Clients and Impact  [Zimbabwe] 
(2001).
Martha A. Chen and Donald Snodgrass, Managing Resources, 
Activities, and Risk in Urban India:  The Impact of SEWA Bank 
(Washington, D.C.: AIMS, 2001).
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حتسني نتائج الرعاية الصحية (تابع)
ً ما يقوموا مبعاجلة األطفال املصابني باإلسهال  الطبيعية، غالبا
يتمتعون  أنهم  كما  اإلماهة]،  [إعادة  اجلفاف  عالج  باستخدام 
ُناقِ  مبعدالت أعلى لتحصني أطفالهم باللقاح الثالثي ( لِقاح اخل

يِّ والكُزاز).21    عالِ الدِّيكِ والسُّ

■ في دراسة مماثلة في غانا، وُجد أن عمالء برنامج "التحرر من 

بالرضاعة  يتعلق  فيما  أفضل  مبمارسات  قاموا  اجلوع" 
الطبيعية، وأن أبناءهم من ذوي العام الواحد في حالة صحية 
والطول  الوزن  حيث  من  وذلك  العمالء،  غير  أبناء  من  أفضل 
ً في  ً ملحوظا ً إيجابيا بالنسبة للعمر .   كما أظهر العمالء تغيّرا
فور  الطبيعية  الرضاعة  منها   — الصحية  املمارسات  من  عدد 
 ِ الوالدة (وبهذا يحصل الوليد على اللبأ [السرسوب وهو أَولُ لَنبَ
إلى  األولية  واألطعمة  السوائل  وتقدمي  الوالدَة])،  ب  قِ عَ األم 
لعالج  أدوية  باإلسهال  املصابني  األطفال  وإعطاء  الرضع، 

اجلفاف.22     

املشروعات  خدمات  أثر  "تقييم  مشروع  أعدها  دراسة  ذكرت   ■

الصغرى" التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن عمالء 
تلقوا  الذين  أوغندا  في  األصغر  للتمويل   FOCCAS برنامج 
بالرضاعة  يتعلق  فيما  الصحية  الرعاية  حول  تعليمات 
الطبيعية، والصحة الوقائية، وتنظيم األسرة، قاموا مبمارسات 
بغير  مقارنة  الصحية  بالرعاية  يتعلق  فيما   ً كثيرا أفضل 
كذلك  العمالء  من  املائة  في  وتسعون  خمسة  ويقوم  العمالء. 
بأبنائهم  يتعلق  فيما  محسنة  وغذائية  صحية  مبمارسات 
اثنان  قام  العمالء.كما  غير  من  املائة  في  نسبته 72  مبا  مقارنة 
وثالثون في املائة من العمالء بتجربة ممارسة واحدة على األقل 
من ممارسات الوقاية من اإليدز مقارنة مبا نسبته 18 في املائة من 

غير العمالء.23 

■ وقد توصلت دراسة تتبعية شاملة أجريت على عمالء اللجنة 

عدد  أن  إلى  الريفية  املناطق  ارتقاء  لتحقيق  البنغالديشية 
املصابني من األعضاء بسوء التغذية احلاد قد انخفض (مقارنة 
مبجموعة الضبط)، واألهم من ذلك أن نطاق املرض قد انخفض 

مع ازدياد مدة العضوية.24 

■ وفي بنغالديش، أظهرت إحدى دراسات البنك الدولي أن ازدياد 

نسبة االئتمان املقدم إلى السيدات بواقع 10 في املائة قد أدى 
املائة.   في   6.3 بنسبة  بناتهن  ذراع  منتصف  محيط  ازدياد  إلى 
بنسبة  كان  وإن  األبناء،  ذراع  منتصف  محيط   ً أيضا ازداد  كما 
ً أثر إيجابي ملحوظ من الناحية  أقل. وكان الزدياد االئتمان أيضا

اإلحصائية على طول األبناء والبنات بالنسبة ألعمارهم.25

التمويل  برامج  عمالء  على  أُجري  آخر  استقصاء  أشار   ■

معدالت  في  امللحوظ  االرتفاع  إلى  بنغالديش  في  األصغر 
في   59) احلمل  منع  لوسائل  جرامني  بنك  عمالء  استخدام 
دراسة  وفي  املائة).26   في   43) العمالء  بغير  مقارنة  املائة) 
الحقة أجراها ميزا نور الرحمن وجولي دافانزو، مت التوصل إلى 
نتائج مماثلة تشير إلى ازدياد استخدام وسائل منع احلمل.27  
ويرجع هذا بوجه عام إلى ازدياد الوعي ببرامج منع احلمل من 
خالل حضور جلسات احلوار اجلماعية وكنتيجة الزدياد وسائل 
التنقل، مما سمح للسيدات بالسعي إلى احلصول على تلك 

اخلدمات. 
وال توجد أية دراسات تناقش على وجه اخلصوص العالقة 
بني التمويل األصغر وحتسني فرص احلصول على مياه الشرب 
اآلمنة وخدمات الصرف الصحي.  بيد أن هناك شواهد قوية 
على  احلصول  على  القدرة  عن  الناجتة  األرباح  زيادة  أن  على 
اإلسكان،  حتسني  في  االستثمار  إلى  تؤدي  املالية  اخلدمات 
ومرافق إمدادات املياه، والصرف الصحي، مما يؤدي بالتالي إلى 
حتسني نتائج الرعاية الصحية. كما تقدم العديد من برامج 
األنبوبية  اآلبار  لتمويل  مخصصة   ً قروضا األصغر  التمويل 
واملراحيض. وتقدم بعض البرامج األخرى، مثل بنك (منظمة 
 ً النساء العامالت حلساب أنفسهن SEWA) في الهند، قروضا
من أجل النهوض بالبنية األساسية في اتمعات احمللية (مبا 
والطرق  والصرف،  واملراحيض،  الصنابير،  مياه  ذلك  في 
املمهدة).  وفي ظل النجاح احملدود الذي حققته احلكومات في 
من  كبيرة  ألعداد  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  توفير 
 ً الفقراء، وارتفاع قيمة االستثمارات األولية التي تقف عائقا
حيال قيام القطاع اخلاص بتوفير مثل هذه اخلدمات للفقراء، 
تقدمي  وجهات  األصغر  التمويل  برامج  بني  الشراكة  فإن 
 ً خيارا تعتبر  اخلاص  القطاع  من  األساسية  البنية  خدمات 

   .ً بشرا مُ

MkNelly and Dunford, Impact of Credit with Education  [Bolivia] (1999).
MkNelly and Dunford, Impact of Credit with Education  [Ghana] (1998).
Barnes, et al, Impact of Three Microfinance Programs in Uganda (2001).
Chowdhury and Bhuiya, “Do Poverty Alleviation Programmes Reduce
Inequity in Health” (2001).
Mark M. Pitt, et al, “Credit Programs for the Poor and the Health Status 
of Children in Rural Bangladesh,” International Economic Review, 
forth- coming.
S.R. Schuler and S.M. Hashemi,  “Credit Programs, Women’s Empower- 
ment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh,” Studies in Family 
Planning 25, no. 2 (1994).
Mizanur Rahman, Julie DaVanzo, and Abdur Razzaque, Fertility 
Transi- tion, Contraceptive Use, and Abortion in Rural Bangladesh:  
The Case of Matlab (Washington, D.C:  Futures Group International, 
February 2000).
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متكني املرأة من أسباب القوة
كي  السيدات  عام  بشكل  األصغر  التمويل  برامج  استهدفت 
أقدر  أنهن  السيدات  تثبت  ما   ً فكثيرا عمالئها  ضمن  تصبحن 
يتعلق  فيما  أفضل  بأداء  والقيام  املالية،  املسؤولية  حتمل  على 
تزداد  السيدات  أن  وُجد  أنه  كما  بالرجال.  مقارنة  بالسداد، 
منازلهن  في  الدخل  في  الزيادة  باستثمار  قيامهن  احتمالية 
أن  ذلك  من  األهم  كان  ورمبا  بالرجال.  مقارنة  أسرهن،  ورفاهية 
احلصول على اخلدمات املالية من شأنه متكني املرأة من أسباب 
كذلك  شأنه  ومن  حزماً،  وأكثر  ثقة،  أكثر  تصبح  لكي  القوة 
احمللي،  واتمع  األسرة  قرارات  في  مشاركتها  احتمالية  ازدياد 
بني  املعتادة  املساواة  عدم  مواجهة  على  قدرتها  ازدياد  وكذا 
ً بأي حال من  اجلنسني.  بيد أن مثل هذا التمكني ليس بسيطا
األحوال — فالقضايا املتعلقة باجلنس تعد قضايا معقدة.  ومن 
 ً وإيجابيا  ً قويا  ً تأثيرا يؤثر  أن  للبرامج  املناسب  التصميم  شأن 
على متكني املرأة من أسباب القوة، حيث ينتج عنه امتالك املرأة 
قرارات  في  أنشط  بدور  واضطالعها  األصول،  من  أكبر  لعدد 

األسرة، وازدياد استثمارها في رفاهية األسرة. 

■ وتشير برامج التمويل األصغر في مناطق مختلفة إلى ازدياد 

توصل  حيث  القرارات.  اتخاذ  في  السيدات  من  العمالء  دور 
في   68 أن  إلى  نيبال  في  القوة  أسباب  من  املرأة  متكني  برنامج 
املمتلكات  شراء  بشأن  قرارات  تتخذن  كنَّ  عضواته  من  املائة 
زواج  حول  وتتناقشن  املدرسة،  إلى  بناتهن  وترسلن  وبيعها، 
أبنائهن، وتنظمن أسرهن. ومن الناحية التقليدية، كان األزواج 
في  التعليم  برنامج  وجد  وقد  القرارات  هذه  يتخذون  من  هم 
السيدات  أن  املالية،  واخلدمات  التعليم  بني  ميزج  والذي  العالم، 
أصبحن في وضع أقوى مكَّنهن من ضمان املساواة فيما يتعلق 
الدراسة،  وسنوات  الطعام،  على  احلصول  على  الفتيات  بقدرة 
والرعاية الطبية. في الفلبني أن املشاركة في البرنامج أدت إلى 
في  مسؤوالت  كمديرات  تعملن  الالتي  السيدات  نسبة  زيادة 
أما  املائة.   في   51 إلى  املائة  في   33 من  العائلية  الصناديق 
النساء  نسبة  تزد  فلم  الضبط،  مجموعة  إلى  بالنسبة 

العامالت في هذا املنصب على 31 في املائة.28

■ أشارت نتائج الدراسات التي أجراها برنامج "التحرر من اجلوع" 
زيادة  إلى  أدت  البرنامج  في  املشاركة  أن  إلى  وغانا  بوليفيا  في 
اتمع  في  وضعهن  وحتسني  بأنفسهن،  السيدات  ثقة 

احمللي. ففي غانا، اضطلعت املشاركات بدور أنشط في احلياة 
بوليفيا  في  املشاركات  عملت  بينما  اتمعية،  واملناسبات 

بصورة نشطة في أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية.29     

■ وفي استقصاء أُجري على 1300 من العمالء وغير العمالء 

االئتمانية  البرامج  في  املشاركات  أن  وُجد  بنغالديش،  في 
أسباب  حيث  من  العمالء  غير  ملحوظ  بشكل  تفوق  كانت 
القوة مثل تنقلهن الفعلي، وامتالك أصول منتجة والتحكم 
فيها (مبا في ذلك األراضي حول املنازل)، واالنخراط في عملية 
هذا  ويزداد  والقانوني.   السياسي  والوعي  القرار،  اتخاذ 
تأثير  مدى  إلى  يشير  مما  العضوية،  مدة  بازدياد  التمكني 
احلاالت  بعض  في  أنه   ً أيضا وجدت  الدراسة  ولكن  البرنامج 
ومع  املنزلي.  العنف  ازدياد  إلى  البرنامج  في  املشاركة  تؤدي 
ً ملشاركة املرأة،  مرور الوقت أصبح الرجال والعائالت أكثر تقبال

مما أدى إلى انحسار العنف.30  

■ وقد توصلت نيلى كبير في دراستها إلى أن برامج التمويل 

األصغر تؤدي إلى حدوث تغيرات على مستوى األشخاص تطرأ 
في شكل ازدياد في الشعور بقيمة الذات. أما على مستوى 
إسهام  ازدياد  أن  كبير  نيلى  وجدت  فقد  املعيشية،  األسر 
احلاالت،  من  العظمى  الغالبية  في  أدى،  قد  باملوارد  السيدات 
السيدات  وأشارت  والعنف.  التوتر  مستوى  انخفاض  إلى 
كثيرا إلى ازدياد شعورهن بالعناية واالحترام داخل املنزل كلما 

ازدادت مدة عضويتهن بالبرنامج.31     

التمويل  برامج  لعمالء  السياسي  التمكني  صعيد  وعلى   ■

األصغر من حيث املشاركة في التعبئة السياسية أو التقدم 
لشغل منصب سياسي، فإن ذلك لم يأخذ حظه من التوثيق 
كثيرة     مرات  تكرر  قد  هذا  أن  بيد  الدراسات.  هذه  في 

Susy Cheston and Lisa Kuhn, Empowering Women through 
Microfinance (New York:  UNIFEM, 2002).
MkNelly and Dunford, Impact of Credit with Education [Ghana] (1998);
and Impact of Credit with Education [Bolivia] (1999).
Syed Hashemi, Sidney Schuler, and Ann Riley, “Rural Credit Programs 
and Women’s Empowerment in Bangladesh,” World Development  24, 
no. 4 (1996): 635-53.
Naila Kabeer, “Money Can’t Buy Me Love”:  Re-evaluating Gender, 
Credit, and Empowerment in Rural Bangladesh, IDS Discussion Paper 
No. 363 (Brighton, UK:  Institute of Development Studies, University of 
Sussex, 1998).

28

29

30

31



متكني املرأة من أسباب القوة (تابع) 
أوبورتيونيتي  عمالء  من  السيدات  اختيار  مت  الفلبني،  ففي 
اإلدارة  أجهزة  في  مناصب  لشغل  بانك  مايكروفاينانس 
في   (CRECER) مؤسسة  من  كل  ويذكر  احمللية  احلكومية 
وبنك  نيبال،  في   (CSD) احلرة  األعمال  تنمية  ومركز  بوليفيا، 
التعليم  وبرنامج  بنغالديش،  في  الريفي  التقدم  وجلنة  جرامني 
لشغل  تقدموا  الذين  العمالء  بعض  هناك  أن  العالم،  في 
مناصب في أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية ومت اختيارهم.  وفي 
روسيا، نظمت مؤسسة (FORA) حملة تدعو إلى الدميقراطية 
النساء  منظمة  عضوات  أعدت  كما  الروسية.  االنتخابات  في 
العامالت حلساب أنفسهن (SEWA) ومنتدى املرأة العاملة في 
غير  العامالت  وحقوق  رواتب  حتسني  أجل  من  العدة  الهند 
تغييرات  إقامة  إلى  والدعوة  األحياء،  قضايا  وحل  النظاميات، 

قانونية.    

مساعدة الفقراء املدقعني
تتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة تخفيض عدد الفقراء 
قُدر  الذين  األشخاص  إلى  هنا  ونشير   — النصف  إلى  املدقعني 
عددهم بنحو 1.2 بليون شخص ممن يعيشون على أقل من دوالر 
أمريكي واحد في اليوم. فهل تصل برامج التمويل األصغر إلى 
كبير  عدد  إلى  الوصول  تستطيع  فهل  حدث،  وإن  هؤالء؟  مثل 

منهم؟
مساعدة  كانت  إذا  ما  حتديد  في  األول  السؤال  يتمثل 
مؤسسات  في  املالية.  الناحية  من  ممكنة  املدقعني  الفقراء 
التمويل األصغر القائمة على تقدمي االئتمان، حيث مييل العمالء 
األفقر إلى صرف قروض أصغر، وكلما انخفض متوسط حجم 
تصميم  أن  بيد   ً صعبا  ً أمرا النفقات  تغطية  بدت  القرض، 
ً على مواجهة ضغط النفقات، وذلك  البرامج املبتكر كان قادرا
من خالل متكني عدد متزايد من مؤسسات التمويل األصغر من 
مساعدة الفقراء املدقعني وتغطية نفقاتهم من خالل مناهج 
مؤسسة  وتعتبر  التكاليف.   ومنخفضة  مبسطة  مصرفية 
(ASA) في بنغالديش من املؤسسات الرائدة في وضع مثل هذه 
النظم. وفي البرازيل، يوجه بنك Banco do Nordesto العديد 
من معامالتها من خالل شبكات مكاتب البريد، وبهذا تنخفض 

.ً ً هائال نفقاتها ونفقات معامالت املقترضني انخفاضا
يقوم عدد متزايد من مؤسسات التمويل األصغر مبساعدة 
في  واحد  أمريكي  دوالر  من  أقل  على  يعيشون  الذين  العمالء 
املالية.32  الناحية  من  مستدامة  املؤسسات  هذه  وتعد  اليوم، 
اللجنة  عمالء  من  املائة  في   65 يعيش  بنغالديش،  ففي 
من  أقل  على  الريفية  املناطق  ارتقاء  لتحقيق  البنغالديشية 
دوالر أمريكي واحد في اليوم كما أنهم ال ميلكون أراض زراعية، 
بلغ  2000 عام  في  األصول  على  اللجنة  عائد  معدل  أن  إال 

32 تقيس االستدامة املالية ما إذا كانت املؤسسة سوف تكون مربحة في بيئة 
ً لعوامل  ً أو ال ؟ كما جتري تخفيضات على إيرادات التشغيل نظرا جتارية متاما

مثل التضخم، والصناديق املدعومة لتقدمي القروض، والتبرعات العينية.     
من   ً جزءا  (MicroBanking) الصغر  البالغة  املصرفية  األعمال  نشرة  متثل   33
خدمة  وهي   ،(MIX) األصغر  التمويل  حول  املعلومات  تبادل  خدمة  موقع 
األصغر،  التمويل  مؤسسات  من   200 حوالي  عن  تقارير  تنشر  إعالمية 
ملساعدة  االستشارية  اموعة  قامت  وقد  االستثمار،  وصناديق  والشبكات، 

الفقراء برعايتها على مدى السنوات القليلة املاضية، وقد انفصلت اآلن. 
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عمالء  من  املائة  في   70 على  يزيد  ما  أن  كما  املائة.  في   4.3
الريفية  والتنمية  الزراعة  ومركز  الهند  في   SHARE برنامج 
(CARD) في الفلبني ال ميلكون أراض زراعية، ولذا يستنتج من 
دوالر  من  أقل  على  يعيشون  العمالء  هؤالء  أغلب  أن  ذلك 
عائد  معدل  بلغ   ،2001 عام  وفي  اليوم.  في  واحد  أمريكي 
برنامج SHARE على األصول 1.1 في املائة، في حني بلغ معدل 
في   3.3 األصول  على  الريفية  والتنمية  الزراعة  مركز  عائد  
املائة.  وفي كمبوديا، بلغت معدل ربحية مشروع (EMT) على 
األصول 2.3 في املائة في عام 2001، على الرغم من أن نصف 
نيبال،  وفي  مدقع.  فقر  في  يعيشون  وكأنهم  يبدو  العمالء 
من  أقل  على   (Nirdhan) نردهان  مؤسسة  عمالء  ثلثا  يعيش 
على  املعدل  العائد  بلغ  وقد  اليوم.  في  واحد  أمريكي  دوالر 

األصول 0.4 في املائة عن الفترة 2001-2002.
نشرة  من  اجلديدة  الشواهد  فإن  عمومية،  أكثر  وبصورة 
تبني   (MicroBanking) الصغر  البالغة  املصرفية  األعمال 
ً بني أرباح مؤسسات التمويل األصغر الناجحة  ً بسيطا ارتباطا
 ً ً تقريبيا ومتوسط حجم القروض التي تقدمها، مما يعد مؤشرا
بياناتها  عن  تبلِّغ  مؤسسة   62 بني  فمن  الفقر.33  ملستويات 
وهي التي وصلت إلى اكتفاء ذاتي تام من الناحية املالية، جند 
الفقراء  العمالء  تستهدف  التي  مؤسسة  عشرة  الثماني  أن 
(يبلغ حجم القرض 20 في املائة من نصيب الفرد من إجمالي 
فالبرامج  اآلخرين.  عن  أرباحها  متوسط  يرتفع  احمللي)  الناجت 
عن  أدائها  مستوى  يرتفع  املدقعني  الفقراء  تستهدف  التي 
غيرها فيما يتعلق بالتكلفة التي يتحملها املقترض، وهو ما 
القروض  حجم  تأثير  معادلة  شأنه  من  كفاءة  مؤشر  يعد 
ً.  وتأتي هذه الكفاءة نتيجة الرتفاع اإلنتاجية:  األصغر حجما
حيث يصل متوسط عدد املقترضني الذين تعمل معهم هذه 
وذلك  موظف،  لكل   ً تقريبا مقترض   200 إلى  املؤسسات 
مجموعة  تخدم  التي  املؤسسات  في   140 يبلغ  مبا  مقارنة 
املؤسسات  في   70 و  العمالء،  من  النطاق  وواسعة  متنوعة 

       .ً ً نسبيا التي تخدم عمالء أيسر حاال
عن  أنه  األصغر  التمويل  مؤسسات  من  عدد  أظهر  كما 
الواسعة  التغطية  فإن  العمليات،  وكفاءة  اإلدارة  قوة  طريق 
النطاق الضرورية للوصول إلى البليون فقير الذين تشملهم 
ممكن.  ــر  أم هــي  ــدة  اجلــدي لأللفية  اإلمنائية  ـــداف  األه



جديدة  فروع  إقامة  مؤسسة (ASA) في  تبدأ  بنغالديش،  ففي 
مبسطة  إلجراءات  اتباعها  بفضل  وذلك  عميل،   1.800 لكل 
من  يقرب  ما  الفروع  هذه  لعضوية  انضم  (وقد  ومنهجية. 
كان  عام 2003،  وحتى  عام 2002).  في   ً شهريا عميل   78.000
عميل.  مليون   2.1 على  يزيد  ما  تخدم   (ASA) مؤسسة  لدى 
املناطق  ارتقاء  لتحقيق  البنغالديشية  اللجنة  أقامت  كما 
ً، والتي يزيد عدد أعضائها على 3.6 مليون عضو،  الريفية مؤخرا
ستة  بعد   ً تقريبا عميل   5.000 يخدم  أفغانستان  في   ً فرعا
أشهر فقط من بدء العمل.   ويتسع نطاق عمالء بنك رابطة 
 (EMT) ومشروع   (Acleda) احمللية  االقتصادية  التنمية  هيئات 
يخدم  حيث  كمبوديا،  في  املالية  املؤسسات  من  غيرهما  عن 
كل منهما ما يزيد على 80.000 عميل. وفي أمريكا الالتينية، 
متويل  مؤسسة  أكبر  ثاني   Banco do Nordesto بنك  أصبح 
أفقر  في  يعمل  أنه  من  الرغم  على  املنطقة،  هذه  في  أصغر 
من  بسيطة  مساندة  على  سوى  يحصل  وال  البرازيل،  مناطق 
عمالئه  نطاق  اتسع  قليلة،  سنوات  وفي  املانحة.  اجلهات 
ليشمل 110.000 عميل.وفي املكسيك، استطاعت مؤسسة  
كومبارتاموس (Compartamos)، وهي إحدى املؤسسات املالية 
السنة  في   ً تقريبا عمالئها  عدد  مضاعفة  املصرفية،  غير 
املاضية ليصل إلى ما يزيد على 150.000 عميل، وبذلك تصبح 

صاحبة أكبر برنامج في أمريكا الالتينية.  
ً من النتائج الفردية للبرامج وكذا مؤشرات  وهكذا، فإن كال
األدوات  قدرة  حول  القائم  التفاؤل  يبرر  البيانات،  قاعدة 
التمويل  مؤسسات  متكني  على  املبتكرة  واملنهجيات 
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املدقعني  الفقراء  إلى  والوصول  نفقاتها  خفض  من  األصغر 
وحتقيق الربح في الوقت نفسه.  ومتى كانت هذه املؤسسات 
اخلريطة  على  دائمة  سمة  حينها  فستشكل  مستدامة، 
املالية، وستتمكن من إحراز خطوات سريعة على درب النمو 
االعتماد  دون  الفقراء  من  كبيرة   ً أعدادا إلى  الوصول  أجل  من 

على التمويل من اجلهات املانحة. 

اخلالصة — دور التمويل األصغر في حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية اجلديدة

الفقر.  على  القضاء  التدخلية  اإلجراءات  من  ألي  ميكن  ال 
والرعاية  والتعليم،  العمل،  فرص  إلى  حاجة  في  فالفقراء 
الصحية وبعض الفقراء في حاجة فورية إلى حتويالت نقدية 
على  احلصول  إن  إذ  العيش.  ميكنهم  كي  إغاثية  معونات  أو 
اخلدمات املالية يشكل قاعدة رئيسية تعتمد عليها العديد 
ً عن ذلك، فإن  من اإلجراءات التدخلية الضرورية األخرى. فضال
الصحية،  الرعاية  مجاالت  في  التحسينات  استدامة 
أرباح  بازدياد  مرهون  أمر  هي  والتعليم  الغذائية،  واملشورة 
األسر املعيشية وازدياد قدرتها على التحكم في املوارد املالية 
وهكذا، فإن اخلدمات املالية حتدُّ من الفقر وآثاره بالعديد من 
أن  في  األصغر  التمويل  فائدة  وتكمن  امللموسة  الطرق 
أن  املالية،  االستدامة  من  اقتربت  كلما  تستطيع،  البرامج 
تصل إلى أبعد من احلدود التي تفرضها ضآلة املوارد املقدمة 

من اجلهات املانحة.
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إعداد  من  هذه  املركَّزة  املناقشة  مذكرة 
اموعة  مديرة  ليتيلفيلد،  إليزابيث 
ومديرتها  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
وجوناثان  العاصمة؛  واشنطن  التنفيذية، 
السياسة  بقسم  مساعد  أستاذ  موردوخ، 
وسيد  نيويورك؛  بجامعة  واالقتصاد  العامة 
التمويل  في  املتخصصني  أحد  هاشمي، 
ملساعدة  االستشارية  باموعة  األصغر 

الفقراء، واشنطن العاصمة.

املناقشة  مذكرة  مشاركة  في  تتردد  ال  رجاء، 
طلب  في  تتردد  وال  زمالئك  مع  تلك  املركزة 
نسخ إضافية من هذه الدراسة أو غيرها في 

هذه السلسلة.

االستشارية  اموعة  منشورات  جميع  توافر 
على  اموعة  موقع  على  الفقراء  ملساعدة 

www.cgap.org :اإلنترنت
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