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  التمويل األصغرمجال  فيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

   الجديدةلأللفيةاإلنمائية التمويل األصغر واألهداف 
  

 كان التمويل األصغر إذامن الجهات المانحة في معرفة ما  وترغب العديد .اإلنمائية لأللفية الجديدةألهداف با التزاما قويا الدوليلقد أبدى المجتمع 
المجموعة االستشارية قامت فقد ، وردا على ذلك اإلنمائية لأللفية الجديدةأداة فعالة لتحقيق األهداف سيكون أو توفير الخدمات المالية للفقراء 

اإلنمائية ألهداف ل دعم هذا ية وكيف،ول على الخدمات المالية دراسة إحصائية حول تمكن الفقراء من الحصباعتماد )CGAP(لمساعدة الفقراء 
 تطبق التي الصعوبات في مقارنة الدراسات اًنتائج الدراسات المهنية الحديثة حول أثر التمويل األصغر مبينالموجز  الخص هذيو. لأللفية الجديدة

  .مستويات مختلفة من المنهجية
  ؟نمائية لأللفية الجديدةاإل األهداف فيكيف يسهم التمويل األصغر 

.  بشروطهم الخاصة وبطريقة مستدامةاإلنمائية لأللفية الجديدةيسهم الحصول على الخدمات المالية في دعم قدرة الفقراء على تحقيق األهداف 
 بطرق تعكس األوجه المتعددة االجتماعية واالقتصادية وتحسين حياتهمممتلكاتهم فالخدمات المالية تمكن الفقراء من زيادة وتنويع دخلهم وبناء 

لحصول على التعليم اعلى أن الفقراء يستثمرون في نطاق واسع من األمور مثل تحسين التغذية وتحسين الصحة وشواهد هناك و. األبعاد للفقر
  . وتحسين المنازل وتوسيع مشاريعهم الصغيرة

  كيف يسهم التمويل األصغر في التخلص من الفقر الشديد والجوع؟
يمكن لقرض صغير يتم استثماره في نشاط اقتصادي يولد حيث .  معظم البلدان ال يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية الرسميةفياء الفقر

وبصورة مشابهة يمكن ألموال المدخرات المحفوظة في مكان آمن أن يعمل كوسادة تقي الفقراء من الصدمات . أرباحا متزايدة تحطيم دورة الفقر
  :عمالء التمويل األصغر أن/تبين دراسات زبائنو. ة مثل المرض أو المحصول السيئ اللذين يمكن أن يجعالهم من المعدمينالمفاجئ
 .في الهند) SHARE( شير برنامج عمالء /زبائنمثل خرجوا من دائرة الفقر، قد العمالء /نصف الزبائن •

 %.145بمتوسط قد ازداد في السلفادور ) FINCAفنكا ( يمؤسسة مساعدات المجتمع الدوللعمالء /الدخل األسبوعي لزبائن •

 . شهر واحدإلىبتقليل نقص الغذاء من ثالثة أشهر قاموا يتنام ي الطفولة في فإنقاذعمالء المنظمة الشريكة لهيئة /زبائن •

  كيف يعمل الحصول على الخدمات المالية على تحسين التعليم؟
دة دخلهم يسمح لهم باالستثمار في مستقبل أطفالهم، وتوضح الدراسات التي تمت حول أثر التمويل إن حصول الفقراء على الخدمات المالية وزيا

  :هاألصغر على تعليم األطفال أن
فقط من البنات في أسر غير % 60، مقارنة بـ  مدرسياًعمالء بنك جرامين تعليماً/تلقت جميع البنات تقريباً في أسر زبائنبنغالديش في  •

 في سنة 14 – 11تتراوح بين  أعمار فيبين األطفال ) القراءة والكتابة والحساب(تضاعفت مهارات التعليم األساسي كما  .العمالء/الزبائن
% 24 إلى 1992عام % 12من (في ثالث سنوات ) BRAC براك  (اللجنة البنغالديشية لتحقيق ارتقاء المناطق الريفية عمالء/أسر زبائن

 . أسر غير األعضاءفي، بما يفوق األطفال )1995عام 

 . العمالء بما يعادل الثلث/على تعليم أطفالهم أكثر من غير الزبائن) FOCCAS( فوكاس برنامج عمالء / أوغندا أنفق زبائنفي •

  ن الحصول على الخدمات المالية من صحة األطفال والنساء؟كيف يحسِّ
ممتلكاتهم رغم الفقراء على بيع  ما ُيسهولة إلى تآكل الدخل والمدخرات وغالباًإن فقدان الموارد المالية نتيجة للمرض ونفقات العالج قد يؤدي ب

 االنتظارالعمالء من الحصول على خدمات الرعاية الصحية عند الحاجة إليها بدال من /الزبائنُيَمكُِّن إن وجود الخدمات المالية و. نةالالستدواللجوء 
بتضمين التعليم المرتبط بموضوعات الصحة األساسية كجزء من رامج التمويل األصغر بعض بتقوم و.  درجة الكارثةإلىحتى يصل المرض 

 : قوي على صحة األطفال والنساءإيجابي  توضح الدراسات أن الخدمات المالية كان لها أثر حيث. منهجية اإلقراض واالدخار الخاصة بها

 .العمالء/ء التغذية الحادة مقارنة بغير الزبائنمن سو) BRAC( عمالء براك /من زبائنأقل عانى عدد بنغالديش ففي  •
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أفضل في ممارسات الرضاعة، واستجابوا بصورة أفضل لعالج األطفال ) CRECER( كريسر مؤسسة عمالء /وفي بوليفيا كان زبائن •
 . نسبة تحصين أطفالهم ضد األمراض الثالثة القاتلة أعلى نسبياًحيث كانت المصابين باإلسهال من الجفاف، 

 ربط بين الخدمات المالية والتعليم لتحسين الذيمن برنامج اإلقراض األصغر ) Foccas(عمالء فوكاس /من زبائن% 95ي أوغندا استفاد وف •
منهم آليات للوقاية من % 32مارس فقد باإلضافة إلى ذلك و. العمالء/من غير الزبائن% 72  مع ما نسبتهصحة وتغذية األطفال، بالمقارنة

 .العمالء/ي ضعف النسبة من غير الزبائنمرض اإليدز، أ

  هل يدعم التمويل األصغر البنية التحتية العامة؟
بالفقراء إلى تؤدي هناك أدلة على أن زيادة الدخل فال توجد إال القليل من الدراسات حول أثر الخدمات المالية للفقراء على البنية التحتية العامة، ومع ذلك 

 تقدم العديد من برامج التمويل األصغر قروضا مخصصة لحفر اآلبار وإنشاء دورات كما. والصرف الصحيمرافق المياه االستثمار في تحسين المسكن و
 قامت بربط التمويل األصغر بمشروعات تحسين المساكن –في الهند ) SEWAسيوا  ( النساء العامالت لحساب أنفسهنمنظمة مثل –المياه، وبعضها 

  .القروض التي توفرها مؤسسات التمويل األصغرمن خالل للمجتمع األساسية المشاريع يسهم في تنمية البنية  مثل هذه إذ إن ؛العشوائية

  ؟  من أسباب القوةتمكين النساء كيف يساعد الحصول على الخدمات المالية على
توضح و. بين الجنسينن من مواجهة عدم المساواة إن قدرة النساء على االقتراض واالدخار وتوليد الدخل تساعدهن على زيادة ثقتهن بأنفسهن وتمكنه

  :الدراسات المتوفرة أن هذا التمكين يتخذ أشكاالً مختلفة
من السيدات حظ أكبر في اتخاذ قرارات مشتركة مع أزواجهن فيما يتعلق ) BRIراكيات  ( بنك الشعب اإلندونيسيلعمالء /كان لزبائن اندونيسياففي  •

 . العمالء/األطفال واستخدام وسائل تنظيم األسرة وحجم األسرة مقارنة بغير الزبائنبتخصيص أموال األسرة وتعليم 

 وإرسال البنات إلى ،أنهن اتخذن قرارات تخص شراء أو بيع ممتلكاتمن أسباب القوة من أعضاء برنامج تمكين المرأة % 60ذكرت نيبال في  •
 . وتنظيم األسرة، وتزويج األبناء،المدارس

جور وتحسين حقوق النساء في القطاع غير الرسمي وحل زيادة األمن السيدات للضغط من أجل ) SEWA(عمالء سيوا /بائن الهند تجمع زفي •
 .مشكالت الجيران

ألجهزة اإلدارة الحكومية عمالء برامج التمويل األصغر من السيدات بترشيح أنفسهن /والفلبين وروسيا قامت زبائنونيبال وبوليفيا بنغالديش  في •
 . بمناصب فيهافزنقد ية والمحل

  : يمكن ذلك من خالل؟اإلنمائية لأللفية الجديدةكيف يمكن للجهات المانحة استخدام التمويل األصغر للمساعدة في تحقيق األهداف 
 .اإلنمائية لأللفية الجديدة تحقيق األهداف فيالتوضيح للموظفين بأن توفير الخدمات المالية يسهم  •

من الخدمات المالية للفقراء، حيث يمكن تحقيق أثر مجموعة متنوعة واسعة النطاق مختلفة من المؤسسات المالية التي تقدم تقديم الدعم لألنواع ال •
من شأنها تلبية ) مثل االدخار والتحويالت والتأمين(فهذه الخدمات . للعمالء خدمات أخرى أكثر من اإلقراض األصغر/أكبر إذا توفرت للزبائن

 .أفضلاحتياجاتهم بصورة 

 تهدف إلى توفير الخدمات المالية للفقراء على التيستراتيجية تنمية القطاع الخاص إالتعامل مع التمويل األصغر كجزء من القطاع الخاص أو  •
 . ر الخدمات المالية بصور مستدامة هو الكفيل بتحقيق عوائد اجتماعية مستمرة أساس دائم وواسع النطاق، فتوفُّ

 .الفائدةأسعار سقوف إلغاء العمالء الفقراء، مثل /ت الحكومية التي تشجع فتح القطاع المالي للوصول إلى الزبائنتقديم الدعم للسياسا •

الفقر وشبكات مكافحة الفقر، وقد تكون برامج حدة يجب إدراك أنه في العديد من الحاالت ربما ال يكون التمويل األصغر األداة األفضل لتخفيف  •
 .المعدمين الذين ال يقومون بأية أنشطة اقتصاديةمع ل أفضل عند التعامل مع أفقر الفقراء أو األمان االجتماعي بدائ
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