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فاعلية املعونات في التمويل األصغر
تقييم مشروعات االئتمان األصغر للبنك الدولي 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

التمويل األصغر قصة جناح يتحدث بها اجلميع في جميع أنحاء العالم. ولنتساءل إلي أي مدى كانت مساندة 
هيئات املعونة فعالة ملؤسسات التمويل األصغر؟ منذ سنة 2002، جند أن الوكاالت األعضاء في اموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراء تتناول هذا السؤال من خالل ”استعراضات األقران“ وتقييمات حوافظ املشروعات 
والبرامج القطرية.1 وتركز هذه املذكرة على منوذجني لوكالتني هما البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

(UNDP)، اللتان اتخذتا خطوة شجاعة وطالبتا اموعة االستشارية بعمل تقييم خارجي متعمق عن حافظتي 
االئتمان األصغر لديهما. وقد اقتصر تقييم البنك الدولي على استعراض ”التسهيالت االئتمانية“ حيث مت 

استخدام موارد املشروعات لتمويل عمليات اإلقراض األصغر، وبالتالي فإن هذه الدراسة لم تتضمن األنشطة 
الرئيسية للبنك في مجال دعم ومساندة السياسات لصالح احلكومات واملساعدة الفنية ملؤسسات التمويل 

األصغر.2 وقد تناول تقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كافة مشروعاته اخلاصة بالتمويل األصغر، لكن لم يكن 
هناك إال مشروعان من بني هذه املشروعات موجهني نحو السياسات، ولم يقتصر أيُ منهما على تقدمي املساعدة 

الفنية فقط. وقد أظهرت هذه التقييمات صورة محبطة، في كلتا الوكالتني، حيث لم يزد عدد املشروعات التي 
اُعتبرت ناجحة في مجال متويل عمليات اإلقراض األصغر على 25 في املائة من هذه املشروعات. ولم حتقق بقية 

املشروعات، أو بدا أنه من غير احملتمل أن حتقق، نتائج ميكن أن تستمر على األمد البعيد، ويقصد بهذه النتائج تلك 
التي تتمثل في وجود مؤسسات وبرامج متعاملة مع األفراد ميكنها االستمرار في تقدمي خدمات مالية ذات جودة 

للعمالء على املدى الطويل دون أن تخسر رأسمالها أو دون احلاجة إلى ضخ أموال إليها من احلكومات أو وكاالت 
التنمية. 

لدى كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي جهاز موظفني من ذوي املوهبة والرغبة في العمل 
يضطلع بإدارة عمليات االئتمان األصغر اخلاصة بهما. وأصل املشكلة ليس في جهاز املوظفني ولكن في البيئة 

السائدة في هذه الوكاالت والنظم املعمول بها فيها التي ال توفر  جلهاز املوظفني احلوافز واملعلومات واملوارد 
السليمة لعمليات االئتمان األصغر. 

وقد استجاب كبار املديرين في البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بقوة لنتائج التقييم، ولم يقتصر 
ذلك على إجراء تغييرات في وثائق السياسات فحسب، ولكنه امتد أيضاً ليشمل إجراء تغييرات ملموسة أتاحت 

للعاملني أدوات وحوافز أفضل من أجل تفعيل برامج متويل أصغر.
إن مساندة قطاع التمويل األصغر ليست بالعمل اليسير. ولم تكن املشكالت التي حددتها هذه التقييمات 

جديدة بالنسبة لهاتني الوكالتني، حيث إن معظم اجلهات األخرى املمولة لعمليات التمويل األصغر تواجه حتديات 
مماثلة ـ بدرجة أكبر أو أقل، وقد جتد هذه اجلهات جتارب البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في هذا الشأن 

ذات صلة بأنشطتها في مجال التمويل األصغر.

مؤلف هذه املذكرة هو 
ريتشارد روزنبرغ وهو مستشار 
أول لدى اموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء. وقد ساهم 
كل من كيندل بوريت، ومارك 
جاكاند، وجويس ليهمان، وآن 
ريتشي، وجون تاكر، وجاكوب 

يارون في التقييمات التي 
وردت في هذه املذكرة.
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محفوظة للمجموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراءً
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يضم 33 وكالة معنية 
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على مزيد من املعلومات 

ميكنكم زيارة موقع اموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء 
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1 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء هي احتاد يضم 33 وكالة عامة وخاصة معنية بالتنمية تعمل  معا جنباً إلى جنبً لتوسيع نطاق 
احلصول على اخلدمات املالية أمام الفقراء في البلدان النامية.

2 ال يتضمن تقييم البنك الدولي عمليات التمويل األصغر اخلاصة مبؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى الهيئات التابعة موعة البنك الدولي 
التي تستثمر بصفة رئيسية في مؤسسات األعمال التابعة للقطاع اخلاص، وتتيح لها املساعدة الفنية. 

اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء:  بناء خدمات مالية ألجل الفقراء
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ميكن االطالع على عرض شامل بالدروس املستخلصة من 
 استعراضات األقران التي متت بشأن سبع عشرة وكالة عضو 

 في اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء من خالل تقرير صادر 
عن مبادرة فعالية املعونات بعنوان “النتائج العاملية: التحليل 

والدروس”. 3

مقدمة

أثناء العقدين األخيرين كانت هناك درجة عالية من احلماس 
للتمويل األصغر، ومتثل ذلك في خدمات تقدمي القروض وتلقي 

املدخرات وغير ذلك من اخلدمات املالية األخرى للعمالء الفقراء 
والقريبني من خط الفقر. وتتزايد الشواهد يوماً بعد يوم بأن 

من شأن إتاحة سبل احلصول على القروض الصغرى أن يحقق 
حتّسناً ملموساً على مستوى رفاهة األسر املعيشية. 4 وقد أظهر 

املقترضون من الفقراء عميق تقديرهم لهذه اخلدمات: وحتى 
وإن لم تكن هناك ضمانات مقدمة مقابل هذه القروض، جند أن 

املقترضني ملتزمون بالسداد في املواعيد املقررة حتى يتسنى لهم 
احلصول على قروض أخرى في املستقبل. وفضالً عن هذا، جند أن 

املقترضني لديهم الرغبة في سداد الفوائد التي تغطي كافة 
تكاليف االقتراض. ومن املمكن أن تصبح مؤسسات التمويل 

األصغر التي تُدار بطريقة سليمة قادرة على التواجد واالستمرار 
مالياً مع احلفاظ على اخلدمات التي تقدمها وتوسيع نطاق هذه 
اخلدمات دون احلاجة إلى الضخ املستمر ألموال الدعم الضئيلة. 

وجند، على وجه التقريب، أن جميع الوكاالت الرسمية املعنية 
بالتنمية الدولية قد أدرجت ضمن أجندة األنشطة التي متولها 

مشروعات للتمويل األصغر. وعلى مدار الربع قرن املاضي، تطورت 
منظومة هامة من األعراف واملمارسات السليمة للجهات املمِولة 

ملشروعات التمويل األصغر. 5
وقد كان البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أكبر 

مقدمي هذه األموال، وذلك جنباً إلى جنب مع بنوك التنمية 
اإلقليمية واجلماعة األوروبية. 6 وفي عامي 2002—2003 قررت 

هاتان الوكالتان النظر بجدية في فعالية أعمال التمويل األصغر 
التي تقومان بها.

وبالنسبة للبنك الدولي، أعربت عدة دراسات داخلية محدودة 
النطاق على مدار العقد املاضي عن وجود شكوك بشأن جودة 

“التسهيالت االئتمانية” ونتائجها، وقد متثل هذا في املشروعات 
التي استعانت فيها املؤسسات املالية بأموال البنك الدولي 

لتمويل قروض للقاعدة املستهدفة من العمالء والتي شملت 
أصحاب مشروعات العمل احلر الصغرى في بعض احلاالت، 

واملقترضني األكبر حجماً في حاالت أخرى. وأشارت هذه الدراسات 
األولى إلى أن معدل حاالت عدم السداد من جانب املقترضني كان 

مرتفعاً بصورة غير مقبولة، والنتيجة أن مشروعات التسهيالت 
االئتمانية كان في الغالب ضررها أكثر من نفعها ملؤسسة 

الوساطة املالية املشاركة. وقد اعتمد البنك الدولي سياسات 
ملواجهة هذه املشكالت، إال أنه لم يكن واضحاً مدى التنفيذ 

الناجح لهذه السياسات على أرض الواقع. 

وفي عام 2003 شرعت إدارة تقييم العمليات بالبنك الدولي 
في تنفيذ استعراض موسع عن جميع التسهيالت االئتمانية 

بالبنك أثناء العقد املاضي، وقد طلبت من اجملموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء أن تقوم بتقييم اجملموعة الفرعية اخلاصة 

باالئتمان األصغر. ولم يدخل ضمن نطاق التقييم مشروعات 
املساعدة الفنية ودعم وتعزيز السياسات والعديد من أنواع 

املشروعات األخرى التي تساهم في توسيع نطاق احلصول على 
التمويل.

أما بالنسبة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فقد تطوع مع ست 
عشرة وكالة أخرى من اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 

للمشاركة في عملية استعراض األقران. وقد ساعد مارك مالوك 
براون، املدير السابق لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على توجيه وحتفيز 

هذه املرحلة من مبادرة اجملموعة االستشارية بشأن مدى فعالية 
املعونات. وأثناء كل استعراض لألقران كان يقوم متخصصون 

من هيئات أخرى وموظفون أساسيون من اجملموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء بتقييم مدى مالءمة الرؤى والسياسات والنظم 

والعاملني وأدوات التمويل لدى الوكالة لتقدمي املساندة الفعالة 
لعمليات التمويل األصغر.

وقد حدد استعراض األقران اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
في أواخر عام 2002 قضايا هامة، واقترح ـ ضمن خطوات أخرى 

ـ قيام الوكالة بوضع تقييم بالنتائج لكل مشروع على حدة من 
حافظة مشروعات التمويل األصغر الفعلية. 7 وقد قبل مالكوك 

براون ـ على الفور ـ التوصية التي خلص إليها هذا التقييم 
املتعمق، وطلب من اجملموعة االستشارية القيام بتنفيذها. 

ويستطيع أي شخص على دراية بالسلوكيات املعتادة للهيئات 
املعنية بالتنمية إدراك إلى أي مدى متثل عملية إسناد تقييم 

مشروعات هذه الوكاالت جلهة أخرى أمراً غير طبيعياً ولقد كانت 
قرارات البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في هذا الشأن 

3 اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء – إبريل/نيسان 
www.microfinancegateway.org/files/19649_hlm_ docu_globalrr

.results.pdf
4 ليتلفيلد، ومردوخ، وهاشمي، »هل التمويل األصغر إستراتيجية فعالة لتحقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية اجلديدة؟«، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، مذكرة مناقشة 
مرّكزة رقم 24 ، واشنطن العاصمة: اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، 2003 

.www.cgap.org/docs/FocusaNote_24.pdf
5 اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، »بناء أنظمة مالية اشتمالية: إرشادات 

اجلهات املانحة حول املمارسات اجليدة في مجال التمويل األصغر«، واشنطن 
www.cgap.org/docs/ 2004 ،العاصمة، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

.donorguidelines.pdf
6 بلغ متوسط إنفاق البنك الدولي على تسهيالت االئتمان األصغر حوالي 140 

مليون دوالر أمريكي سنوياً خالل فترة التقييم، بينما بلغ متوسط إنفاق برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي 5.5 مليون دوالر أمريكي من صناديقه اخلاصة، باإلضافة إلى 18.1 

مليون دوالر أمريكي من صناديق أخرى يقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بإدارتها، 
وبذلك يبلغ إجمالي إنفاق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في املتوسط 23.6 مليون دوالر 

أمريكي سنوياً، وهذه املبالغ بشكل عام تعتبر مبالغ كبيرة بالقيمة املطلقة، ومع هذا 
فإن إنفاق كلتا الوكالتني على االئتمان األصغر ال يتجاوز واحداً في املائة من إنفاقهما.

7 ميكن االطالع على تقرير استعراض األقران اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
على املوقع اآلتي:

.www.cgap.org/docs/PeerReview_UNDPUNCDF.pdf
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قرارات شجاعة، ورغم أن الوكالتني كانتا تعرفان أنه من املرجح أن 
يكشف هذا التقييم عن وجود مشاكل، فقد وافقتا مسبقاً على 
أن تقوم اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء بنشر هذه النتائج 

بصورة مستقلة لفائدة الوكاالت األخرى األعضاء فيها.
وبالنسبة لكلتا الوكالتني فقد خلص هذان التقييمان إلى أن 
اجلودة النوعية ملشروعات متويل القروض الصغرى كانت محبطة. 

وناهيك عن حتمية هذه النتائج إال أنها ليست بالضرورة نتائج 
معتادة بالنسبة للمساندة التي تقدمها الوكاالت املعنية 

بالتنمية ملشروعات التمويل األصغر، وذلك ألن بعض اجلهات 
املمولة قد حققت جناحات أفضل في هذا اجملال، إال أن العديد من 

هذه الوكاالت ـ باإلضافة إلى البنك الدولي ـ تعاني من مشكالت 
حادة تتعلق مبشروعات التمويل األصغر. ويتعني على معظم 

اجلهات القائمة على متويل مشروعات التمويل األصغر التعامل مع 
مجموعة متماثلة من التحديات، لذا فإن الكثير من املوضوعات 

التي مت تناولها في هذه املذكرة تخص األوساط األوسع نطاقاً 
العاملة في مجال التمويل األصغر.

النطاق واملنهجية

النطاق

 شملت دراسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 66 مشروعاً من 
مشروعات االئتمان األصغر التي كانت جارية في عام 2003 أو 

التي انتهت في عام 2001 أو عام 2002. وقد كانت جميع هذه 
املشروعات تقريباً تقوم بتمويل عمليات تقدمي االئتمانات لألفراد. 

وقد غطى تقييم البنك الدولي 69 عملية من عمليات 
االئتمان األصغر التي متت املوافقة عليها أثناء فترة األعوام 

1993—2002. ومن األهمية مبكان التنويه إلى أنه باإلضافة إلى 
متويل التسهيالت االئتمانية، يقوم البنك الدولي أيضاً مبساندة 

ومساعدة مشروعات التمويل األصغر من خالل عمله املرتبط 
بالسياسات واملساعدة الفنية. وقد كانت هذه املشروعات خارج 

نطاق التقييم إال أن هناك ما يدعو لالعتقاد بأن جناحها كان أكبر 
بكثير من التسهيالت االئتمانية. 8

وقد ساندت معظم املشروعات في هاتني الوكالتني مؤسسات 
التمويل األصغر الرسمية حيث كان هناك موظفون يعملون 

مقابل أجر في إدارة عملية اإلقراض وفي اإلشراف عليها. وكان 
هناك عدد قليل من املشروعات تضمن صناديق قروض دوارة تُدار 

مبعرفة اجملتمع احمللي ـ وهي عبارة عن مجموعات مجتمعية صغيرة 
تتضمن عملياتها املوافقة على القروض وحتصيلها، وقد اضطلع 
بإدارتها أعضاؤها أنفسهم دون توافر إشراف مهني مدفوع األجر. 

وكان يتم متويل معظم أو جميع عمليات اإلقراض إلى أعضاء هذه 
اجملموعات عن طريق رؤوس األموال التي تضخها الوكالة املمولة 
والتي كانت عادة في صورة منح. وكما هو مبني فيما يلي، فقد 

مت تقييم مشروعات صناديق القروض الدوارة هذه وفقاً ملعايير 
مختلفة مقارنة مبشروعات مؤسسات التمويل األصغر.

معايير حتديد درجات التقييم

مت حتديد درجات تقييم املشروعات التي كانت مولت مؤسسات 
التمويل األصغر الرسمية املدارة بأسلوب مهني بناء على مدى 
ما حققته هذه املشروعات أو يبدو أنها قد حققته، وذلك فيما 

يتعلق مبستويات سداد القروض واسترداد التكاليف على أساس 
من االستدامة، حتى يتسنى ملؤسسات التمويل الرسمية 

االستمرار في تقدمي اخلدمات ألعداد متزايدة من العمالء دون أن 
تخسر رأسمالها ودون أن تقتضي سلسلة ال نهاية لها من الدعم 

املستقبلي من احلكومات أو الوكاالت املعنية بالتنمية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا استخدام عنصر استرداد 

التكاليف كاختبار للنجاح؟ أما اإلجابة فهي أن الهدف النهائي 
بصفة عامة للتمويل األصغر هو حتسني مستوى رفاهية العميل 

وليس حتقيق االستدامة املالية. أما اختبار تأثير اخلدمات املالية على 
العمالء فهو عملية معقدة بصورة كبيرة ومكلفة ومستهلكة 

للوقت، األمر الذي يوضح أسباب عدم قيام معظم مشروعات 
التمويل األصغر ـ مبا فيها املشروعات التي مت تقييمها في هذه 

املذكرة ـ باإلبالغ عن مثل تلك املعلومات. 9 
أما استدامة التحصيل، واسترداد التكاليف، وهما املعياران 

االسترشاديان املستخدمان في هذه التقييمات فهما ميثالن 
هدفني وسيطني، أي أنهما وسيلة لتحقيق غاية، ومع ذلك جند أن 
قياسهما أمر مباشر وعملي نسبياً. وتساهم عمليتا التحصيل 

واسترداد التكاليف بصورة حاسمة األهمية في التأثير على 
العميل، ألنه بدون ذلك سوف تتوقف اخلدمات املقدمة للعميل 

أو ستكون محدودة نظراً لعدم توافر الدعم املالي ـ الضئيل أصالً 
ـ بصورة يعتمد عليها من احلكومات أو الوكاالت الدولية املعنية 

بالتنمية. 
وهناك توافق في اآلراء واسع النطاق ـ وإن لم يكن شامل 

ـ مفاده أن مؤسسات التمويل األصغر التي تُدار بطريقة جيدة 
تستطيع، بل يتعني عليها، مزاولة نشاطها بصورة مستدامة خالل 

8 أثناء التقييم كان هناك جزء من إدارة منطقة أفريقيا بالبنك الدولي لديه سياسة 
معارضة لتقدمي تسهيالت االئتمان األصغر، نظراً ألن النتائج كانت غير مرضية، وقد 

ركز هذا اجلزء على مساندة السياسات العامة، واملساعدة الفنية/التدريب.
9  مت القيام بالدراسات اخلاصة بالتأثير على مستوى العمالء في مجموعة متنوعة 

من مشروعات التمويل األصغر، ومع هذا من املمكن الطعن على منهجية هذه 
الدراسات، لكن هناك عدد متزايد من الدراسات املوثوقة تبني أن احلصول املستمر 

على التمويل األصغر على مر السنوات يحقق منافع ومزايا لعمالء األسر املعيشية 
)قارن حاشية رقم 4(. وهناك عدد من اجملموعات حتاول حالياً وضع أساليب منخفضة 

التكاليف تقوم ببساطة مبتابعة معدالت التقدم احملرز فيما يتعلق بالعمالء دون 
حتديد أسباب هذا التقدم، هذا وقد تشهد السنوات القادمة تقارير متابعة من هذا 

النوع األخير في مزيد من مشروعات التمويل األصغر.
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عدة سنوات في معظم البيئات، حتى وإن كان من بني عمالئها 
فئات شديدة الفقر. وعلى النقيض من مؤسسات التمويل األصغر 

جند أن صناديق القروض الدوارة التي تُدار مبعرفة اجملتمعات احمللية 
ال يتم إنشاؤها في العادة بنية أن تكون مؤسسات تستطيع أن 
متول مراحل منوها خلدمة أكبر عدد من األعضاء. وبناًء عليه، فقد 

قام خبراء التقييم بتقييم هذه الصناديق على أساس معايير أقل 
صرامة، وذلك سواًء كان معدل سداد القروض من جانب العمالء 
مرتفعاً بصورة كافية بالنسبة لهذه الصناديق حتى تتمكن من 

االستمرار في اإلقراض ملدة خمس سنوات أو أكثر، أم ال. وإال كانت 
النتيجة هي سرعة نهب املوارد اخملصصة خلدمة اجملتمع احمللى 

بأكمله عن طريق قلة من املقترضني املتخلفني عن السداد، وهذا 
موقف ال ينطوي فقط على ظلم، ولكنه أيضاً يضر »برأس املال 

االجتماعي« للمجتمع احمللي من خالل تفشى روح العداوة وانعدام 
الثقة. وال عجب أن املقترضني املتخلفني عن السداد ـ الذين 

يستغلون الصناديق الدوارة على هذا النحو ـ مييلون إلى أن يكونوا 
أعضاء ذوي نفوذ في أي مجتمع محلي.

وقد قامت هيئة مكونة من ثالثة خبراء في التمويل األصغر 
بوضع درجات تقييم لكل مشروع على حده مبقياس من خمس 

نقاط ابتداًء من املشروعات اجليدة للغاية والتي يجب أن يُعلن عنها 
كأمثلة يحتذي بها )درجة 4( وحتى املشروعات السيئة للغاية التي 

مساوئها أكثر من نفعها )درجة صفر( وفي هذه املذكرة، أحياناً ما 
تهبط هذه الدرجات اخلمس إلى ثالث: درجة جيد )4 أو 3(، ودرجة 

ضعيف )2(، ودرجة غير مقبول )1 أو صفر(. وكان هناك ارتباط كبير 
بني الدرجات املستقلة التي وضعها اخلبراء لكل مشروع على حدة.

وقد كانت عملية وضع الدرجات عمالً مكتبياً ارتكزت على 
مستندات والردود على االستبيانات. وقد مت عمل مراجعات 

واستعراضات ميدانية حلوالي 12 مشروعاً، وأتضح أن املعلومات 
التي أضافتها هذه االستعراضات لم تغير جوهرياً في هذه 

الدرجات.

النتائج واملالحظات

الفعالية العامة

اجته مؤشر درجات هاتني الوكالتني إلى أدنى درجة »ضعيف«: 
حيث بلغت درجات البنك الدولي 1.77 بينما بلغت درجات 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 1.79 على مقياس من صفر —4 ، أما 
املشروعات التي حصلت على درجة جيد كانت أقل من 25 في 
املائة من مشروعات هاتني الوكالتني. وقد تضمنت املشروعات 

التي حصلت على درجات عالية جناحات باهرة، إال أن األداء العام 
يٌعتبر منخفضاً بصورة غير مقبولة، حتى بعد إدراك أن االئتمان 

األصغر ميثل نشاطاً يفرض نوعاً من التحدي أمام الوكاالت املعنية 
بالتنمية، وسوف مٌتنى هاتان الوكالتان ببعض اإلخفاقات حتى في 

ظل أفضل الظروف. 10 انظر شكل رقم 1.
ومع ذلك جند أن كثيراً من املشروعات التي أخذت درجة ضعيفة 
أو غير مقبولة كانت تُوصف بالنجاح من جانب املسؤولني واإلدارات 
املسؤولة عن إدارتها. وهذا التناقض في التقييم قد يكون مرجعه 

التحيز الطبيعي لصالح هذا املشروع من جانب اجلهة املتولية 
له . إال أن معظم أوجه االختالف والتناقض قد يكون مبعثها 

أن القائمني على تصميم مشروعات التمويل األصغر في هاتني 
الوكالتني ورصدها هم من غير املتخصصني أو من متخصصني 

في مجاالت أخرى غير تلك التي يعمل بها املشروع، وبالتالي فهم 
ليسوا على دراية بالقواعد واملعايير الثابتة واملتأصلة للممارسات 

اجليدة ألعمال التمويل األصغر، ويصعب عليهم إصدار أحكام 
عن أداء هذه املشروعات بصورة وافية. )وكما ستتم مناقشته 

الحقاً، جند أن املشروعات التي يعتمد تصميمها على مدخالت من 

شكل رقم 1 اجلودة النوعية لعمليات التمويل األصغر بصفة عامة

10 ال يتأتي اخلطر الرئيسي املرتبط بالتمويل األصغر من رغبة أو قدرة املقترضني على 
سداد القروض التي حصلوا عليها ولكن من عدم التيقن في عملية التنبؤ بالقدرات 

املستقبلية ملديري برامج التمويل األصغر.

جيد جيد

ضعيف ضعيف

البنك الدوليصندوق األمم املتحدة اإلمنائى

غير مقبول غير مقبول

شكل رقم ١ اجلودة النوعية لعمليات التمويل األصغر بصفة عامة

% 43

% 21

% 36

% 24

% 31

% 45
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متخصصني في قطاع التمويل يبدو أن أداءها أفضل وجند أيضاً 
أنها أكثر دقة في التقييم من جانب مديريها.(

التحسني مع الوقت؟

ال يوجد أي دليل على حدوث حتّسن جوهري مع الوقت في أي 
من هاتني الوكالتني.  انظر الشكل رقم 2.

حافظتان للمشروعات في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

على الرغم من أن الصورة العامة لدى برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي ليست كما ينبغي، إال أن الفحص الدقيق يكشف أن هذه 

الوكالة كانت لديها منوذج واحد يعمل بصورة جيدة في معظم 
مشروعات االئتمان األصغر التي كانت تستخدمه. ويقع مقر 

املكتب الفني الذي يقدم املساندة ملشروعات التمويل األصغر لدى 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في منظمة شقيقة وهي صندوق 

األمم املتحدة لألنشطة اإلنتاجية )UNCDF(. وقد وضعت وحدة 
التمويل األصغر لدى هذا الصندوق منوذجاً ملساندة اجلهات املقدمة 

لالئتمانات الصغرى أطلقت عليه اسم برنامج ميكروستارت 
)MicroStart( وهو يتضمن أربعة عناصر رئيسية:

    تنفيذ املشروع أو توجيهه عن كثب من جانب شركة تقدمي 
خدمات فنية متخصصة يتم اختيارها من سجل الشركات 

التي لديها سابقة أعمال وخبرة وقدرة واضحة على خلق 
أنشطة متويل أصغر مستدامة.

    رفع التقارير بصورة دورية، ويشمل ذلك املؤشرات الرئيسية 
مثل عدد العمالء ومتوسط حجم القروض )مؤشر مبدئي 

عن مستوى الفقر الذي يعاني منه العميل(، والسداد 
واسترداد التكلفة.

    إسقاط مؤسسات التمويل األصغر التي ال تفي مبعايير 
األداء من املشروع، ما لم تكن شركة تقدمي اخلدمات الفنية 
على ثقة من أن مدير املؤسسة سوف يقوم بتعديل الوضع 

وحل املشكلة.
    التعاون الوثيق بني وحدة التمويل األصغر املتخصصة 

لدى صندوق األمم املتحدة لألنشطة اإلنتاجية مع املكتب 
القطري، وذلك في تصميم وتنفيذ ورصد هذا املشروع.
جناح برنامج ميكروستارت. ومن بني 16 مشروعاً لبرنامج 

ميكروستارت، حقق 11 منها درجة جيد، مما يعني أداًء قوياً في 
نشاط محفوفة باخملاطر، كنشاط مساندة مؤسسات التمويل 

األصغر. ومن بني إجمالي 14 مشروعاً ناجحاً لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، استخدم 13 منها أيضاً منوذج برنامج ميكروستارت أو على 

األقل استعانوا بشركة تقدمي خدمات فنية مؤهلة للعمل على 
هذا البرنامج.

وقد كانت هذه النتيجة مشجعة للغاية: حيث أشارت إلى أن 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يستطيع حتسني فعالية مساندته 

ألنشطة التمويل األصغر لديه بصورة جذرية من خالل مطالبة 
املكاتب القطرية بتنفيذ العناصر اجلوهرية لبرنامج ميكروستارت 
عند قيامهم بتمويل أنشطة اإلقراض األصغر لألفراد. أما سجل 
أداء أساليب العمل األخرى لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فقد 
كان سيئاً للغاية مما يعطي مبرراً حلظر العمل بهذه األساليب. 11

تقارير األداء

باستثناء مشروعات برنامج ميكروستارت، ال توجد إال نسبة 
قليلة من املشروعات لدى أًي من هاتني الوكالتني تقوم بإعداد 

تقارير عن األداء بصورة منتظمة وموثوقة في مجاالت رئيسية مثل 
التغطية وسداد القروض واسترداد التكلفة وقد أدرك املتخصصون 

في مجال التمويل األصغر منذ سنوات عديدة أن من املرجح أن 
تتمتع املشروعات التي لديها نظام جيد إلعداد التقارير مبستوى 

أداء أفضل. وينطبق هذا النمط ـ بصورة صادقة ـ في التقييمات 
اخلاصة بالبنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

صناديق القروض الدوارة التي تديرها اجملتمعات احمللية 

أصبحت مشروعات صناديق القروض الدوارة ذائعة الصيت 
على نحو متزايد. فعلى سبيل املثال، فقد شهد استخدام البنك 

 r1993 الدولي لهذا النموذج ارتفاعاً كبيراً من 10 خالل الفترة
1997 إلى 17 خالل الفترة 1998— 2002. وبالرغم من تطبيق 

معايير أكثر سهولة على هذه املشروعات، إال أن درجات تقديرها 
كانت متدنية للغاية. وجند أن عدد 14 مشروعاً من بني 66 مشروعاً 

في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي متثل صناديق قروض دوارة، لم 
يحصل أي منها على درجة جيد، وقد مت تقييم 10 مشروعات منها 
بدرجة غير مقبول. أما في البنك الدولي، فنجد أن 23 مشروعاً من 

شكل رقم 2  متوسط درجات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
والبنك الدولي عند بداية السنة

11 ليس لدى البنك الدولي برنامج معادل لبرنامج MicroStart، إال أن هذا التقييم 
وجد أن مشروعات البنك الدولي التي تقوم بها وحدات لديها خبرات مالية قطاعية 

تبدو ذات أداء أفضل من غيرها من املشروعات.

السنة
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بني 64 مشروعاً متثل صناديق قروض دوارة، ولم يحصل منها على 
تقدير جيد سوى مشروع واحد. 

وقد كانت مشروعات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك 
الدولي اخلاصة بصناديق القروض الدوارة والقروض التي تقدم 
ألعضاء هذه اجملموعات مٌتول بصورة رئيسية عن طريق قيام أي 

وكالة معنية بالتنمية أو أي حكومة بضخ رؤوس أموال في بداية 
األمر. وهذه النوعية من املشروعات ال تعمل أبداً بصورة جيدة: 
وذلك نظراً ألن معدل دوران معظم صناديق القروض الدوارة ال 

يستمر لفترة طويلة، بسبب استباحة املقترضني الذين يتخلفون 
عن السداد لتلك املوارد التي كانت مخصصة لتمويل اخلدمات 

جلميع أعضاء اجملموعة مع مرور الوقت. 
وقد أظهرت دراسة الحقة قامت بها اجملموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء نتيجة مماثلة شملت 70 صندوقاً من صناديق 

القروض الدوارة . وكانت هناك جناحات في منوذجني آخرين من مناذج 
صناديق القروض الدوارة التي تدار مبعرفة اجملتمع احمللي: جمعيات 

االدخار ومجموعات املساعدة الذاتية. وبالنسبة جلمعيات االدخار، 
يقوم األعضاء بإقراض األموال التي ساهموا بها من خالل 

مدخراتهم، وليس األموال اخلارجية التي يتم احلصول عليها من 
الوكاالت املعنية بالتنمية أو احلكومات. وال عجب، فاإلقراض 
والتحصيل يتمان مبزيد من احلرص في اجملموعات التي تعمل 

بأموالها اخلاصة.
وفي منوذج مجموعات املساعدة الذاتية، وهو شكل شائع 

من أشكال التمويل األصغر في الهند، غالباً ما تبدأ اجملموعات 
بالتجميع وبعد ذلك يتم إقراض مدخراتها، ولكن بعض اجملموعات 

حتصل على قروض خارجية من البنوك الرسمية في نهاية املطاف.  
وتظهر بعض برامج مجموعات املساعدة الذاتية بأداء جيد، على 

الرغم من أن معظمها يبدو ضعيفاً: 

املشروعات القائمة بذاتها مقابل العناصر اخملتلفة. 

تأخذ معظم أنشطة متويل االئتمان األصغر لدى البنك الدولي 
شكالً يتميز بأنه عنصر واحد ضمن عدة عناصر في املشروع 

متعدد القطاعات، حيث تكون معظم العناصر غير مالية. ففي 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كان 25 في املائة من عمليات االئتمان 

األصغر متثل عناصر مختلفة في مشروعات متعددة القطاعات.
وفي كلتا الوكالتني، كان مجموع متوسط الدرجات التي 

حصلت عليها العناصر الداخلة ضمن املشروعات الواسعة النطاق 
أقل من الدرجات التي حصلت عليها املشروعات القائمة بذاتها. 

هذا ولم تكن النتيجة مفاجئة، وعندما ال يشكل االئتمان األصغر 
إال عنصراً واحداً ضمن عدة عناصر، فإن احتمال احلصول على اخلبرة 

الفنية يكون أقل، وذلك ألن تركيز وانتباه رئيس فريق العمل يكون 
أكثر عرضة للتشتيت، وقد تغطي أهداف املشروع األخرى على 

أهداف اخلدمات املالية.
وعلى الرغم من هذا النمط العام، إال أن بعض عناصر التمويل 
األصغر تكون ذات أداء جيد. وفي التحليل النهائي، فإن جودة اخلبرة 

واإلدارة الفنية التي تتاح ألنشطة التمويل األصغر تكون أكثر 
أهمية من هيكلية املشروع. ومع ذلك، فإن النقطة الهامة هي 
أن درجة احتمال حصول عناصر التمويل األصغر في املشروعات 

متعددة القطاعات على مساهمات فنية وخبرة إدارية تكون أقل. 

املشاركة احلكومية

يفخر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشراكته الوثيقة مع أجهزة 
اإلدارات احلكومية احمللية. وتتمثل أداة التمويل الرئيسية لدى البنك 
الدولي في إقراض احلكومات. ويبدو أن هذين العاملني ميثالن عيوباً 

نسبية عندما يتعلق األمر بتمويل االئتمان األصغر.
وقد مت تصنيف مشروعات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تبعاً 

لدرجة مشاركة احلكومات. ومن ضمن عدد 66 مشروعاً، مت 
تقييمها بدرجات، جند أن 25 مشروعاً تتمتع مبشاركة حكومية 

كبيرة، وذلك فيما يتعلق بتصميم هذه املشروعات وتنفيذها، وقد 
تضمن ذلك قيام احلكومة بتقدمي ائتمان أصغر بصورة مباشرة 

لألفراد في إحدى احلاالت. ومن بني عدد 25 مشروعاً شهدت 
مشاركة حكومية مكثفة، جند أنه لم يستطع إال مشروع واحد 

سداد القرض واسترداد التكلفة بصورة مستدامة. وعلى وجه 
التقريب، كانت جميع النجاحات التي حققها برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي في مشروعات كانت املشاركة احلكومية فيها منخفضة.

وبالرغم من عدم متييز مشروعات البنك بعالمة مميزة، وعدم 
حتليلها حتليالً إحصائياً للوقوف على مستوى املشاركة احلكومية 

فيها، إال أن هناك ديناميكية مماثلة ميكن رؤيتها في هذه املشروعات.
ولم تتماثل هذه النتائج مع التجارب املوجودة في الوكاالت 
األخرى، إال أنها يجب أن تُفسر بعناية. ويصعب على احلكومات 

تصميم أو تقدمي أو اإلشراف على عمليات اإلقراض لألفراد. 
وتتضمن عملية تقدمي االئتمان بصورة سليمة إجراء اختبارات 

جتريبية تستغرق وقتاً طويالً قبل تقدمي أعداد كبيرة من القروض 
واستبعاد املقترضني ذوى اخملاطر العالية، وحتديد أسعار فائدة 

تغطي التكاليف )التي تكون أعلى بالنسبة للقروض الصغرى 
من القروض املتوسطة( وكذلك القيام بتحصيل القروض بصورة 

نشطة. وال جتد أي من هذه األمور استحساناً على الصعيد 
السياسي. حيث إن جميعها يسير في اجتاه معاكس للحوافز 

العملية التي يقدمها حتى أكثر السياسيني العاملني إخالصاً 
الذين يتعني عليهم احلفاظ على مستوى املساندة والتأييد حتى 
يتسنى له اإلمساك بزمام احلكم. وهناك بعض األمثلة املتفرقة 

عن بنوك حكومية تنفصل فيها اإلدارة املستقرة التي تتمتع 
بالكفاءة املطلوبة بصورة فعالة عن أية ضغوط سياسية وحتقق 
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أداًء جيداً في مجال االئتمان األصغر. ولكن ذلك ميثل بصورة أكبر 
استثناًء وليس القاعدة، وضغطاً مستمراً على التدفق الطبيعي 
للحوافز والديناميكيات السياسية. ومن الظاهر أن أداء اإلقراض 

األصغر لألفراد يعمل بفاعلية عندما يتراجع مستوى املشاركة 
احلكومية. 

وهذا ال يعني القول إن احلكومة ليس لها دور في قطاع 
التمويل األصغر. أما املشكالت اخلاصة بالتحفيز التي ُذكرت اآلن 
فهي ترتبط بصورة خاصة بنشاط االئتمان وال تنطبق بالضرورة 

عند قيام احلكومة بتقدمي خدمات اإليداع، أو حتويل األموال أو 
التأمني. وبالتالي، من األسهل بكثير أن جتد خدمات ادخار حكومية 

جيدة عن أن جتد برامج ائتمان حكومية جيدة. وفضالً عن هذا، 
تلعب احلكومات دوراً حاسم األهمية في حتقيق االستقرار 

لالقتصاد الكلي وتعزيز اللوائح املعمول بها عندما تكون أنشطة 
التمويل األصغر جاهزة لالنتقال إلى القطاع املالي الرسمي 
وجاهزة لتلقي اإليداعات. 12 إال أنه على وجه التقريب جند أن 

مشروعات التمويل األصغر لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي التي 
تتسم باملشاركة الكبيرة من جانب احلكومات كانت تدعم اإلقراض 

وليس التحرك نحو تعبئة الودائع أو تعزيز السياسات التنظيمية. 

حجم املشروعات

هناك عدد من املشروعات في حافظة برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي أصغر مما هو معتاد في أنشطة التمويل األصغر. وقد 
بلغ إجمالي املوازنة التقديرية في عدد 17 مشروعاً متضمنة 

إسهامات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإسهامات أخرى أقل من 
500,000 دوالر أمريكي، وفي عدد 14 مشروعاً بلغ إجمالي املوازنة 

التقديرية أقل من مليون دوالر أمريكي. وقد كانت إسهامات 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في هذه املشروعات منخفضة في 

أغلب األحيان، فإذا ما تعاملنا بلغة األرقام املطلقة جند أن )عدد 17 
مشروعاً قد حصل على متويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أقل 

من 500,000 دوالر أمريكي( وإذا تكلمنا نسبياً جند أن )برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي قد قام بتمويل نصف أو أقل من نصف املشروع في 

27 حالة على األقل(.
وعندما كان إجمالي املوازنة التقديرية للمشروعات أقل 

من مليون دوالر أمريكي، وجدنا أن مشروعاً واحداً فقط هو 
الذي حقق درجة تقييم جيد. ويصدق األمر نفسه عندما كانت 
إسهامات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أقل من 500,000 دوالر 

أمريكي، والسبب الرئيسي في وجود مثل هذا النمط قد يكون 
أن املشروعات الصغرى ال حتصل إال على اهتمام جدي أقل من 

موظفي املكتب القطري. وقد تكون هناك صعوبة أكبر في تقدمي 
مساعدة فنية ذات جودة عالية لالستثمارات األصغر حجماً، خاصًة 

نظراً ألن الطلب احلالي على االستشاريني اخملتصني في مجال 
التمويل األصغر أقوى من املعروض من العناصر اجليدة، والنتيجة أن 

العناصر اجليدة تطلب أتعاباً عالية.
ومن ناحية أخرى، فاألمر ليس أفضل دائماً بالنسبة 

لالستثمارات األكبر. وذلك نظراً ألن املشروعات التي لديها موازنات 

تقديرية أكبر قد تواجه ضغوطاً في عملية صرف األموال على نحٍو 
سريع، حتى عندما ال توجد طاقة استيعابية كافية لدى مؤسسة 

التمويل األصغر. وبالنسبة للبنك الدولي، ياُلحظ أن املشروعات 
متيل إلى أن تكون أكبر حجماً، كما كانت الضغوط املتعلقة 

بالصرف متثل جدالً أكبر. 
 

السبب في انخفاض اجلودة!

السبب الرئيسي في املشكالت املرتبطة باالئتمان األصغر 
في كل من البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ليس 

عدم كفاءة العاملني أو عدم االلتزام بتقدمي عمل جيد لصالح 
الفقراء، ولكن على العكس، فقد وجد املُقْيمون منطاً عاماً من 

املهنيني احملترفني احمُلفزين الذين يواجهون مشكالت تتعلق باحلوافز 
واملعلومات واملوارد.

احلوافز

الضغوط املرتبطة باملوافقات والصرف. تتمثل املعوقات 
املقيدة في أغلب األحيان بالنسبة لالئتمان األصغر في عدم 

وجود مؤسسات لتقدمي خدمات لألفراد تتمتع بالكفاءة املطلوبة 
وليس في عدم وجود التمويل. ويعني اإلصرار على قواعد العمل 

السليمة في أنشطة االئتمان األصغر في أغلب األحوال أنه يتعني 
على الوكالة أن تطبق معايير أكثر انتقائية بالنسبة للمؤسسات 

التي ستقوم بتمويلها، وأن عليها أن تقوم بصرف التمويل الذي 
يتم حتديده تبعاً لألداء على دفعات ترتبط بتحقيق اجنازات معينة. 

وهذا النهج في نهاية املطاف يؤدي إلى خفض مبلغ متويل االئتمان 
األصغر الذي تستطيع الوكالة تقدميه. وإلى هذا احلد جند أن 

ممارسات العمل السليمة تسير في اجتاه معاكس لعملية حتفيز 
موظفي الوكالة املمولة.

ودائماً ما تواجه الوكاالت املعنية بالتنمية ضغوطاً للدفاع 
عن مستويات موازناتها والعاملني لديها، وذلك بصرف مبالغ 

متويل كبيرة. وال عجب، فالترقيات واملكافآت وأوجه املكافآت األخرى 
للموظفني في هذه الوكاالت يعتمد بشكل كبير على احلصول 

على موافقات للمشروعات وصرف املبالغ املطلوبة لها. ومع معدل 
دوران العمالة والوظائف بصورة مستمرة، يصعب حتديد املسؤول 

عن نتائج املشروع التي قد ال تكون واضحة ملدة سنوات طوال 
حتى بعد أن يترك املسؤولون عن القرارات التي صدرت مواقعهم 

وينتقلون إلى أماكن أخرى. وأحد تداعيات مثل هذه األمناط هو هذه 
احلقيقة الواضحة للعيان، أال وهي أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
والبنك الدولي قد قاما بتمويل عدد هائل من مشروعات االئتمان 

األصغر في ظروف كان النجاح غير محتمل بدرجة كبيرة منذ 
البداية. 

وال يُحتمل أن يتغير هذا احلافز بشأن تقدمي التمويل بصورة 
جذرية. وجند أن معظم وإن لم تكن كل الوكاالت املمولة تواجه 

12 دوفلوس وإميبدن، »دور احلكومات في التمويل األصغر«، مذكرة اجلهات املانحة 
رقم 19، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، واشنطن العاصمة، اجملموعة 

االستشارية، 2004.
.www.cgap.org/docs/DonorBrief_19.pdf
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مشكالت مماثلة بدرجة أكبر أو أقل. وهذه املشكلة معروفة على 
نطاق واسع وهناك أيضاً استياء على نطاق واسع بشأنها. ومن 

وقت آلخر، يحاول البعض حلها إال أنه لم يصل أحد إلى حد 
التخلص منها. وتبدو املشكلة وكأنها متأصلة داخل كيان وكاالت 
التمويل العامة، وبالتالي فاحلل األفضل الذي ميكن أن نتوقعه هو 

السيطرة عليها، ومساعدة العاملني في هذا اجملال على اتخاذ 
قرارات أفضل وذلك بتزويدهم باملعلومات اخلاصة مبمارسات العمل 
اجليدة، ووضع إرشادات مشتركة سليمة، وبصورة خاصة من خالل 
خلق حوافز تشجيعية، مثل إعداد تقارير األداء اإللزامية والتطبيق 

الفعلي للسياسات التي تشتمل على قواعد ممارسات العمل 
اجليدة. 13

أولويات احلكومات. هناك مشكلة أخرى خاصة باحلوافز تتعلق 
بعالقة هاتني الوكالتني مع احلكومات املضيفة. ويفخر برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي بشراكته الوثيقة مع أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية 
ومبساندته خلططها وطموحاتها أكثر من أي هيئة إمنائية أخرى. 

وباملثل فقد أكد البنك الدولي في السنوات األخيرة بشكل خاص 
على أن يصبح أكثر استجابة للعمالء، وذلك نظراً إلى كون هؤالء 

العمالء يشكلون ـ بصفة رئيسية ـ احلكومات املقترضة منه. 
وقد أوضحنا آنفاً مشكلة مشاركة احلكومة في أنشطة 

اإلقراض لألفراد. ومع هذا، جند أن نشاط االئتمان األصغر يتمتع 
في الوقت احلالي بشعبية كبيرة لدى احلكومات التي اجنذبت لكٍل 
من مزايا الرفاهية للفقراء في بلدانهم وتوظيف الغزل السياسي 

بتقدمي برامج إقراض كبرى. وعندما حترص احلكومة على احلصول 
على مشروع ائتمان في مكان محدد أو عندما ترغب في ممارسة 
سلطتها على هذه العملية، من الصعب على موظفي الوكالة 

املعنية بالتنمية أن يرفضوا ذلك، ألن رفض الوكالة لتحقيق رغبات 
احلكومة من املمكن أن تتبعه تكاليف كبيرة منها تعكير صفو 

العالقات، وخفض القدرة على حتريك عملية التمويل، وأحياناً تبعات 
مهنية للموظفني املشاركني في ذلك األمر.

وكما نوهنا آنفاً، فإن البنك الدولي يواجه قيوداً من نوع خاص، 
فعلى الرغم من أن معظم مشروعات االئتمان األصغر تقدمها 
منظمات خاصة، إال أن أداة التمويل املهيمنة لدى البنك الدولي 

هي القروض الكبيرة التي مُتنح للحكومات. وبالطبع فإن هذه 
القروض تخضع ملشكالت احلوافز التي ذكرت آنفاً. وباإلضافة إلى 

ذلك، فحتى األموال املوجهة إلى مقدمي التمويل األصغر التابعني 
للقطاع اخلاص يجب أن متر عبر احلكومة، األمر الذي غالباً ما يؤدي 

إلى تدخل احلكومة في قرارات اإلدارة. وحتى على الرغم من أن 
القدرة املؤسسية هي التي متثل العائق املقيد في الغالب أكثر 

من عملية التمويل، إال أن احلكومات عادًة ال ترغب في االقتراض 
لتمويل املساعدة الفنية، وغير ذلك مما يتعلق ببناء القدرات، ألنها ال 

ترى أن هذه األنشطة حتقق موارد لسداد القروض.
وعلى النقيض، جند أن املنح املقدمة من برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي إلى حٍد ما أداة أكثر مرونة للتمويل. ومع هذا، جند أيضاً أن 
البرنامج يواجه املشكلة نفسها التي يواجهها البنك الدولي، وهي 

التوجه نحو مزيد من التدخل احلكومي في مشروعات االئتمان. 
وياُلحظ أن ثقافة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نحو السعي لتحقيق 

عالقات وثيقة ومتعاونة مع حكومات البلدان املضيفة أمرُ يحقق 
فائدة كبيرة في بعض مجاالت التنمية، إال أن هذا ال يحقق هذه 

اجلدوى في أنشطة اإلقراض األصغر.
أما املشكالت التي تنشأ من احلوافز املؤسسية فال ميكن حلها 

دائماً عن طريق حتسني مستوى املعلومات لدى جهاز املوظفني 
القائم على املشروع. ومع هذا، يتعني إعادة ضبط هيكل احلوافز مرة 
أخرى. وجند أن البيانات اخلاصة بالسياسات بحاجة إلى آليات تنفيذ 

عملية. وحتتاج الوكالتان اللتان نحن بصددهما أن جتدا وسيلة 
لضمان قيام خبراء اخلدمات املالية مبراجعة فعالة ملشروعات 

االئتمان التي تدار عن طريق غير اخملتصني وتقدمي املساعدة لها. 
ومن احلوافز القوية األخرى التي تؤدي إلى تصميم املشروعات 

بعناية مع إصالحها أو إنهائها إذا لم يكن أداؤها جيداً عملية رفع 
التقارير بشأن نتائج األداء الرئيسي للمهام املنوطة.

ويالحظ أن تضييق اخلناق من خالل االشتراطات اخلاصة بإجناز 
هذه األعمال والتي تفرضها املراكز الرئيسية أمر ال يتفق مع 

االجتاه السائد في هاتني الوكالتني. وهناك ثقافة يتمتع بها برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي بل ويجب أن يحافظ عليها وهي استقاللية 

املكاتب القطرية ، حيث إن قيود املقر الرئيسي على عمليات 
املشروعات أمر غير محبذ. ومن جانبه ، جند أن البنك الدولي كان 

ومازال يحاول جاهداً في السنوات األخيرة تبسيط اإلجراءات 
البيروقراطية في إجراءاته. وهذه التوجهات في هاتني الوكالتني 

تشكل ظاهرة صحية، ولذا جند أن اإلدارة ـ وهي على صواب ـ 
تتردد في إضافة املزيد من األعباء املتمثلة في القواعد والشروط 

اإلضافية، واالشتراطات املرتبطة باملوافقات، واألعباء اخلاصة برفع 
التقارير. أما وقد فرضت النتائج التي خلص إليها هذا التقييم 

سؤاالً أساسياً على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي، 
وهو: هل املشكلة املرتبطة بأداء االئتمان األصغر على درجة كافية 
من اخلطورة تبرر إدخال تغييرات من شأنها أن تكون لها ردود أفعال 

معاكسة من منظور آخر؟
 املعلومات

في العقود األخيرة اتخذت العديد من الوكاالت املعنية 
بالتنمية اجتاهاً يتميز باالعتماد على جهاز موظفني أساسيني من 

ذوي اخلبرة العامة األقل تخصصاً، مع االعتماد بصورة متزايدة على 
استشاريني من اخلارج للحصول على اخلبرة الفنية. وقد يكون ذلك 

بصورة أكبر لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عنه في البنك الدولي، 
لكن في كلتا الوكالتني، جند أن عدداً قليالً للغاية من املوظفني 
األساسيني املسؤولني عن تصميم وتنفيذ مشروعات التمويل 

13 تتوافق سياسة البنك الدولي الرسمية الدائمة بشأن التسهيالت االئتمانية 
بشكل جيد مع قواعد املمارسات السليمة، إال أن هذا التقييم، كغيره من الدراسات 

العديدة السابقة، قد كشف عن عدم وجود آليات تنفيذ فعالة لضمان تنفيذ هذه 
السياسة.
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األصغر من املتخصصني في القطاع املالي.
ويٌقال إن موظفي الوكالة املعنية بالتنمية ليس مطلوباً 

منهم أن يكونوا خبراء في التمويل األصغر، ومع ذلك فمطلوب 
منهم أن تكون لديهم املعرفة األساسية مبوضوعات وقضايا 
التمويل األصغر واخلبرات الالزمة في هذا الشأن. وياُلحظ أن 

مديري املشروعات الذين ليست لهم دراية بالتمويل األصغر قد 
ال يلجئون إلى اخلبراء املتواجدين لدى الوكالة أو إلى االستعانة 
باستشاريني خارجيني من أصحاب اخلبرات النوعية العالية. أما 

معظم املشروعات الناجحة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي كان بها 
مصممون ومديرون من طرف الوكالة ممن حصلوا على تدريب سابق 

على املوضوعات اخلاصة بالتمويل األصغر. 
من املمكن أن يؤدي تدريب غير اخملتصني من أصحاب اخلبرات 
العامة من موظفي إدارة املشروع إلى مردود إيجابي. وفي الوقت 
نفسه، إذا كانت احلوافز املقدمة للمسؤول عن املشروع أو مديره 

غير متفقة مع ما حصل عليه أثناء التدريب اخلاص بالتمويل 
األصغر، عندئٍذ تكون الغلبة لهذه احلوافز حيث تُرجح على ما جاء 

في التدريب.

املوارد

واستجابة للضغوط من جانب املساهمني لدى البنك الدولي 
الذين يرغبون في ضبط حجم العمالة والتكاليف اإلدارية، فقد 

انخفضت موازنات البنك الدولي اخلاصة بإعداد ورصد املشروعات 
بصورة كبيرة في العقد األخير، ويتم حالياً التوسع في استخدام 

موظفي البنك لتغطية مزيد من املهام. وفي الوقت نفسه، يتوقع 
املساهمون أن يلمسوا حتسينات في جودة املشروعات، وفي مجال 
التمويل األصغر على األقل، فإن هذا املزيج من التوقعات واآلمال 
في ظل املوارد املتاحة قد أثبت أنه أمر ليس من الواقع في شيء. 

ولدى كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي عدد 
من اخلبراء املتميزين في مجال التمويل األصغر من بني موظفيهما، 

إال أن العديد من املشروعات تتم دون االستفادة من خبرات هؤالء 
املتخصصني. وفي بعض احلاالت، قد ال يدرك مديرو املشروعات ـ 

ببساط ـ ضرورة اخلبرات التي يتيحها األخصائيون. وفي حاالت 
أخرى، يتحاشى مصممو املشروعات اللجوء إلى املتخصصني في 
مجال اخلدمات املالية خشية أن يضع هؤالء املتخصصني عوائق 

صعبة للحصول على املوافقة على املشروع. لكن في عدد كبير من 
احلاالت، ال يستخدم املكتب القطري املسؤول عن تصميم املشروع 

املتخصصني من العاملني في الوكالة سواء كانت هذه الوكالة 
هي البنك أم البرنامج، ألنه طبقاً لسياسة حتميل التكلفة في 

الوكالة تكون تكاليف هؤالء املتخصصني من موظفي برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي باهظة للغاية، أو )في حالة البنك الدولي( نظراً 

ألن الصندوق االستئماني املعني بإعداد املشروع ميكن أن يُستخدم 
لسداد تكاليف االستشاريني اخلارجيني وليس موظفي البنك 

الدولي. 

وال حتبذ املكاتب القطرية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي التي 
تكون املوازنات التقديرية املتاحة لها إلعداد املشروعات واإلشراف 

عليها محدودة استخدام اخلبراء املوجودين لدى الوكالة، حيث 
يتعني عليهم حتميل مقابل الوقت املستغرق من جانبهم مبعدل 
أسعار يشمل كافة النفقات واملصروفات مبا في ذلك املصروفات 
العامة والنثرية احململة من البرنامج، مما يجعل تكلفتهم تتجاوز 

بكثير تكاليف االستشاريني اخلارجيني.

أهم النتائج/التوصيات

لقد أسفرت عقود ثالثة من اخلبرة في مجال التمويل األصغر 
وكذلك اخلبرات األخرى األطول مع األشكال األخرى من االئتمان 

اإلمنائي عن عدد ال بأس به من اإلرشادات والتوجيهات بشأن 
املمارسات السليمة املتأصلة واملتفق عليها بصورة كبيرة والتي 

متت صياغتها في مجموعة متنوعة من الوثائق )منها وثيقة 
التوافق في اآلراء « بناء نظم مالية اشتمالية: إرشادات اجلهات 

املانحة بشأن املمارسات اجليدة في التمويل األصغر«، والتي 
عادة ما يشار إليها بالكتاب الوردي( 14. وال توجد حاجة أو مجال 

لتكرار محتوى اإلرشادات والتوجيهات بشأن املمارسات السليمة 
للمشروعات في هذا الصدد، 

إال أنه من األهمية مبكان أن ننوه إلى بعض التوصيات اخلاصة 
باإلجراءات الداخلية لهاتني الوكالتني والتي ظهرت من خالل هذه 
التقييمات. وقد تخص هذه التوصيات الكثير من هيئات التمويل 

اإلمنائي أيضاً.
 سياسات االئتمان بحاجة إلى عقوبات فعالة. بالنسبة 

ملشروعات االئتمان على األقل، نالحظ أن نشر الوثائق املتعلقة 
بالسياسات قد ال يسهم كثيراً في حتسني فعالية املشروعات، ما 

لم تكن هناك بعض اآلليات الفعالة لضمان تنفيذ السياسات. 
وجند أن  لدى كل  من البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

سياسات سليمة ُمصاغة على نحو جيد لنشاط االئتمان 
األصغر، إال أن عدم االلتزام بهذه السياسات ال ينطوي على 

تكلفة تذكر، لذا ثمة حوافز وقيود أخرى ـ متيل إلى التأثير على 
األداء الكلي للمشروع ـ هي التي تدفع املمارسات الفعلية. 
وستتباين مجموعة العقوبات ـ حتى تكون عملية وفعالة ـ 

بشكل كبير من وكالة إلى أخرى. وبصورة عامة فإن قيام خبراء 
اخلدمات املالية بعمل استعراض مستقل للمشروعات، مع 

مراعاة عنصر الشفافية حول النتائج، سيكون لهما مردود إيجابي 
على هذه املشروعات.

    من املرجح أن رفع التقارير الهادفة عن مؤشرات 
األداء األساسي سوف يؤدي إلى حتسني معدل أداء 

مشروعات االئتمان بصورة واضحة.15 وياُلحظ أن 
متطلبات رفع التقارير الكثيرة للغاية في كثير من الوكاالت 
املعنية بالتنمية قد أثقلت بالفعل كاهل العاملني في هذه 

14 اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء. »بناء أنظمة مالية اشتمالية: إرشادات 
اجلهات املانحة حول املمارسات اجليدة في مجال التمويل األصغر.« واشنطن 

العاصمة، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، 2004.
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الوكاالت، وجند أن بعض هذه التقارير أو متطلباتها ليست 
لها صلة بفاعلية املشروع. وبالتالي، نوصى على استحياء 

باإلصرار على رفع تقارير محددة عن كافة مشروعات 
االئتمان. وما لم يكن االجتاه السائد داخل الوكالة هو إعداد 

التقارير الهادفة عن أداء املشروعات، سوف تستمر اجلهات 
املمولة في خسارة مواردها في العديد من مشروعات 

االئتمان األصغر غير السليمة. ومثل هذه التقارير عن األداء 
حتسن من جودة املعلومات واألهم أنها تؤدي إلى تعديل 
نظام احلوافز. وإذا ما مت إعداد تقارير هادفة عن املؤشرات 

األساسية للتغطية وحتصيل القروض واسترداد التكاليف 
داخل الوكالة، عندئٍذ سيتم تصميم املشروعات مبزيد من 

العناية واالهتمام، وسيزداد التركيز بصورة أفضل على 
األبعاد الرئيسية لألداء، وسيتم إنهاء األعمال التي أخفقت 

في حتقيق النتائج املرجوة منها بصورة أسرع.
    ويحتاج املوظفون األساسيون ـ من أصحاب اخلبرات 
العامة ـ املسؤولون عن مشروعات التمويل األصغر 
مستوًى معيناً من املعلومات واخلبرات عن التمويل 
األصغر حتى يتسنى لهم القيام باملهام املكلفني 
بها بصورة فعالة. وما لم يكن موظفو هذه الوكاالت 

على دراية باملبادئ األساسية للتمويل األصغر ال ميكن 
لهذا الوكاالت أن تتوقع أن اخلبرات اخلارجية سوف حتقق 

مشروعات جيدة. ويعني هذا ملعظم املوظفني التدريب على 
األقل لعدة أيام مع الوسائل األخرى لنشر الرسائل املتعلقة 

باملمارسات اجليدة في هذا الصدد. وهذا التدريب لن يحول 
هؤالء املوظفني إلى خبراء، ولكنه سوف يعلمهم كيف 

ينظرون إلى نشاط التمويل األصغر، ومنع بعض األخطاء 
األساسية، وقد يؤدي إلى حتسني إمكانية أن يكون اخلبراء 

االستشاريون الذين يتم االستعانة بهم من اخلارج هم من 
أصحاب الكفاءات. وقد يكون هذا التدريب مكلفاً في إطار 

املتطلبات األخرى من وقت املوظفني وامليزانيات احملدودة 
اخملصصة للسفر والتدريب. ومع هذا فقد ثٌبت أن عدم 

التدريب هو أكثر كلفة بكثير. 16
    وحتتاج الوكاالت املعنية بالتنمية إلى حتسني اآلليات 

واحلوافز واملوارد الالزمة لالرتقاء باخلبرات العملية 
اخلاصة باخلدمات املالية للتأثير على مرحلتي 

تصميم وتنفيذ املشروعات. ومن األهمية مبكان وجود 
متخصصني في التمويل األصغر من بني موظفي أي جهة 

من هذه اجلهات. ومع هذا، فإن وجود مثل هؤالء املتخصصني 
لن يكون له تأثير إذا لم يقم املسؤولون عن تصميم وإدارة 
مشروعات التمويل األصغر بتوظيف هذه اخلبرات وجند أن 
البنك الدولي لديه أكفأ خبراء التمويل األصغر، وقد كان 

لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أقوى الوحدات الفنية 
الرئيسية مقارنة بجميع الوكاالت األعضاء لدى اجملموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراء، ومع هذا لم يستفد من 
هذه اخلبرات في كل من البنك والبرنامج سوى عدد قليل 
جداً من املشروعات. ونكرر مرة أخرى أن العوامل التي متنع 

عدم االستفادة من اخلبراء املتواجدين تختلف من وكالة إلى 
أخرى، بالتالي يختلف اإلجراء العالجي والتصحيحي في 

هذا الشأن.
ونالحظ أن بعض املشكالت األخرى تتمثل )على سبيل 

املثال التأثير البيئي للمشروع( في أن كثيراً من الوكاالت 
تتطلب موافقة من متخصصني فنيني معينني قبل املضي 
في املشروع. وباإلضافة إلى قائمة املوافقات واالشتراطات 

الرسمية املطلوبة قبل تدشني املشروع، فهناك تكاليف 
أخرى تتمثل في التأخير وعدم حتديد املسؤوليات. وال حتتاج 
الوكاالت هذه املوافقات إال عندما تكون اإلدارة على قناعة 

أن هذه املوافقات مطلوبة للتعامل مع مشكلة كبرى. 
ويتعني على كل وكالة على حدة أن تقرر ما إذا كانت لديها 

هذه النوعية من املشكالت بالنسبة لنشاط التمويل 
األصغر. 17

    وفي هذا الصدد، يتعني استبعاد صناديق القروض 
الدوارة التي تديرها اجملتمعات احمللية كآلية لتقدمي 

هذه اخلدمات حيث يتم متويل عمليات اإلقراض التي 
تقوم بها هذه الصناديق من خالل قيام الوكالة 

املعنية بالتنمية بضخ رؤؤس األموال، وال توجد إدارة 
مهنية متخصصة أو إشراف على هذه الصناديق، وبالتالي 

فإن فرص النجاح متدنية بصورة غير مقبولة. وال تنطبق 
هذه النتيجة على صناديق املدخرات، حيث إن جهة التمويل 

اخلارجية تقدم التشجيع والتنظيم والتدريب/ املساعدة 
الفنية، وال تقوم بضخ أية أموال خارجية لهذه اجملموعة 

بغرض إعادة اإلقراض، أو تقوم بضخ أموال خارجية مببالغ 
تبدو متواضعة مقارنة مع مدخرات اجملموعة وال تتاح هذه 

املبالغ إال بعد ثبوت جناح اجملموعة في إقراض مدخراتها 
وحتصيل هذه القروض. وباملثل، ال تنطبق هذه النتيجة على 
منوذج مجموعات املساعدة الذاتية كما هو احلال في الهند، 

حيث إن هذه اجملموعات أحياناً ما حتصل على قروض من 
بنوك معروف عنها اجلدية في اتخاذ إجراءات السداد.

     يتعني على الوكاالت املعنية بالتنمية أن تتجنب 
مشروعات االئتمان التي تكون فيها أي وكالة 

حكومية هي مقدمة القروض لألفراد، أو التي تكون 
فيها احلكومة مشاركة بفاعلية في تصميم نظام تقدمي 

التسهيالت االئتمانية أو اإلشراف عليه. ومع ذلك، قد 
حتقق هذه املشروعات جناحاً في بعض الظروف غير املعتادة، 

وبالتالي ال ينبغي أن يكون احلظر تاماً.

15 تتمثل املؤشرات في الوصول للعمالء والتوعية )عدد العمالء وحاالتهم 
االقتصادية(، واسترداد التكاليف، وحتصيل القروض )التكاليف اإلدارية املعقولة(. هذا 
وميكن احلصول على إرشادات بشأن احتساب وتفسير هذه املؤشرات على املوقع التالي:

.www.microfinancegateway.org/content/article/detail/32627
16 بيان املؤشرات الذي يتعني على أية مؤسسة متويل أصغر رفع تقرير به ألصحاب 

www. :ًاملصلحة املباشرة لديها ومن ضمنهم أي وكالة متويل يعتبر طويل نسبيا
.cgap.org/docs/Guideline_diclosur.pdf

ومع هذا فإن رفع التقارير داخل وكالة التمويل نفسها قد يقتصر على عدد قليل من 
املؤشرات األساسية، يتضمن الوصول للعمالء والتوعية، وسداد القروض، واسترداد 
التكاليف، والكفاءة. وميكن االطالع على دليل عملي بشأن احتساب وتفسير هذه 

املؤشرات األساسية على املوقع التالي:
.www.microfinancegateway.org/content/article/detail/32627

17 كما نالحظ في اجلزء التالي، فإن كالً من البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي قد اعتمدا تدابير لضمان قيام متخصصني من الداخل باستعراض تصميم 

مشروعات االئتمان األصغر، إال أن القواعد اخلاصة بتحميل التكاليف واألتعاب 
اخلاصة باملساندة الفنية التي يتم احلصول عليها داخلياً بني الوحدات في البنك 
الدولي وبدرجة أقل لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تزيد من صعوبة االستعانة 

بخبراء من الداخل.
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    من املرجح أن يكون أداء املشروعات االئتمانية رديئاً إذا 
كان حجمها صغيراً بدرجة ال تسمح بتوافر اخلبرات 

املناسبة أو ال تسمح لإلدارة أن تلقي لها باالً. ومن 
املرجح أيضاً أن يكون أداء عناصر التمويل األصغر 

الداخلة ضمن مشروعات أكبر أقل جودة، ليس فقط 
نظراً ألنها قد ال تكون عنصر جذب كاف للخبرات 

العملية والهتمام اإلدارة، ولكن أيضاً نظراً ألن األهداف 
األخرى للمشروع أحياناً ما تؤدي إلى تشويه عنصر اخلدمات 

املالية. وال ينبغي احلظر التام لعناصر التمويل األصغر ألن 
بعضها يتميز باألداء اجليد. ومع هذا، فإن إدراج هذا العنصر 
ضمن مشروع غير مالي أكبر قد يكون عامل خطورة يجب 

التعامل معه. ويحتاج مصممو هذه العناصر أن يضمنوا 
أن نشاط التمويل األصغر يتمتع باخلبرات الفنية والدعم 
الفني واهتمام اإلدارة وأن هناك تقارير دورية عن مؤشرات 

األداء الرئيسي في هذا الشأن.

كيف كانت استجابة البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي؟

البنك الدولي:عندما تلقى جهاز اإلدارة االستعراض واملراجعة 
التي أعدتها إدارة التقييم التابعة للبنك عن التسهيالت االئتمانية 

في أكتوبر/تشرين األول2004، استجاب بإصدار قرارات قوية:
    مت إصدار تعليمات لوحدات املناطق والوحدات القطرية 

بتمييز جميع املشروعات اجلديدة التي تتضمن تسهيالت 
ائتمانية، وعرضها على شبكة البنك اخلاصة بأخصائي 
القطاع املالي. )وبعد عام، بعد أن ُوجد أن معظم وليس 

جميع التسهيالت االئتمانية تتوافق مع هذه القواعد، أدخل 
جهاز اإلدارة خانة للمراجعة على رسالة اإلرفاق اخلاصة 

بتقييمات كافة املشروعات اجلديدة، مما يسهل بكثير حتديد 
التسهيالت االئتمانية( 

    كان من املتعني أن يقوم أخصائيو القطاع املالي باستعراض 
كل تسهيل ائتماني قبل املوافقة على املشروع، مع وجود، 

على األقل، ممثل من وحدة القطاع املالي املركزية.
    تقوم وحدة ضمان اجلودة بالبنك بأخذ عينات من مشروعات 

التسهيالت االئتمانية لفحص جودة هذه املشروعات في 
بدايتها وجودة اإلشراف عليها بعد سنتني من بدئها. 

    وال يتم إعطاء التسهيالت االئتمانية التي لم تعد تقارير 
عن مؤشرات األداء األساسي أي درجة تقييم مرضية.

    وكان من ضمن املطلوب تقارير بيان حالة نصف سنوية 
عن املشروعات وتقارير اجناز نهائية تتضمن مؤشرات األداء 

األساسي املتفق عليها عند املوافقة على التسهيل 
االئتماني. وقد وافق جهاز اإلدارة على تعيني مسؤول يقوم 

باستعراض دوري لتقارير التسهيالت االئتمانية لضمان 
التقيد بهذه السياسة.

    استعراض اجلودة الشاملة ملشروعات البنك اخلاصة 
بالتسهيالت االئتمانية مرة أخرى بعد سنتني.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. مت تسليم تقرير التقييم الذي 
أعدته اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء رسمياً لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي في بداية 2005، وقد مت نشر هذا التقرير وتعميمه 

على إدارات البرنامج. وقد مت تناول نتائج هذا التقرير بجدية على 
النحو التالي: وافق الفريق التنفيذي ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

على خطة عمل مع مقترحات أساسية خاصة باستعراض األقران 
واستعراض حافظة املشروعات قبل منتصف العام.

وتال ذلك قيام املدير اجلديد لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كميل 
درفيز، باستعراض هذا التقييم واعتماد برنامج قوي لتحسني 

فعالية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في مجال التمويل األصغر. 
اعتمدت الوكالة توصيات الفريق التنفيذي، وقد كان ميثل بعضها 

استثناءات عن العمليات والثقافة املعتادة لدى برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي. وبصفة خاصة سوف تقوم املكاتب القطرية التابعة 

لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة 
لألنشطة اإلنتاجية )UNCDF( بضمان جودة البرامج القطرية 

لتقدمي املساندة واإلشراف الفنيني ألنشطة التمويل األصغر في 
املكاتب القطرية. وقد تضمنت التغيرات اإلضافية ما يلي:

    عند قيام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتقدمي متويل )أو بإدارة 
عمليات التمويل املقدمة من الغير( بالنسبة لعمليات 
اإلقراض األصغر، عندئٍذ سوف يقوم باستخدام مبادئ 

)MicroStart( البرنامج االستهاللي
    وستتولى توجيه عملية التنفيذ شركة مقدمة 

اخلدمات الفنية لها سجل أعمال وسابقة خبرة في
نشطة التمويل األصغر املستدامة، وسيتم اختيار

هذه الشركات من سجل صندوق األمم املتحدة 
ألنشطة اإلنتاجية )UNCDF( اخلاص بالشركات 

ملؤهلة في هذا اجملال. 
    وسوف يشارك أخصائيو مجال التمويل األصغر

في إدارات املناطق التابعون لكل من صندوق األمم
املتحدة لألنشطة اإلنتاجية ومكاتبهم اإلقليمية مع

املكاتب القطرية في عملية التصميم والتنفيذ
والرصد. ويجب أن يقدم أحد األخصائيني شهادة تفيد
التزام كل مشروع ائتمان جديد بسياسة برنامج األمم

املتحدة اإلمنائي اخلاصة بالتمويل األصغر.
    يتم رفع تقرير عن مؤشرات األداء الرئيسي كل ثالثة

شهور، على أن يدرج في قاعدة البيانات العامة وذلك
باستخدام طرق احلساب القياسية اخلاصة بالنشاط.

             تتم صياغة عقود مع الشركات املقدمة للخدمات
املالية حتدد األداء املطلوب، على أن يتم االلتزام بهذه

العقود، وفي حالة اإلخفاق في األداء يتم إنهاء
تكليف الشركة املشاركة في البرنامج ما لم تكن

الشركة املقدمة لهذه اخلدمات الفنية على ثقة
بأنها ستقوم بتصحيح املشاكل .

            سيتم تكليف مسؤول رئيسي من صندوق األمم 
املتحدة لألنشطة اإلنتاجية لتنسيق املساندة الفنية 

ملشروعات التمويل األصغر لدى برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي مع حتديث السياسة املتعلقة بهذا الشأن إذا 
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تطلب األمر ذلك. 
    سيستلزم األمر تدريب موظفي برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي ونظرائهم احلكوميني املسؤولني 
عن تصميم وتنفيذ أنشطة التمويل األصغر 

على املفاهيم األساسية للتمويل األصغر.
    سيتم اجناز أنشطة التمويل األصغر بصورة أكبر 

بقدر اإلمكان في املشروعات القائمة بذاتها 
عن إجنازها كعناصر ضمن املشروعات متعددة 

القطاعات. 
    لن تكون هناك مشروعات جديدة خاصة 

بصناديق القروض الدوارة التي تُدار مبعرفة 
اجملتمعات احمللية يتم فيها متويل القروض من 
خالل قيام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بضخ 

أموال فيها. 
يتضمن النظام اجلديد اخلاص ببرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي بشأن التمويل األصغر اتخاذ إجراءات جوهرية 
تتناول بشكل مباشر املشكالت الرئيسية التي كشف 

عنها هذا التقييم. ومما ال شك فيه أن تنفيذ هذا 
البرنامج سوف تتخلله بعض التحديات، إال أن اعتماد 

هذا البرنامج ميثل خطوة كبيرة لألمام. ومما يعزز من الدور 
القيادي والريادي الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي في تناول املوضوعات اخلاصة بفاعلية املعونات 

في أنشطة التمويل األصغر رغبة جهاز اإلدارة في اتخاذ 
قرارات حاسمة في هذا الشأن.

 
اخلالصة:

في التحليل النهائي، ميكن القول إنه ما لم تكن 
هناك نتائج مستمرة لفترات طويلة حتققت من تقدمي 

مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التمويل األصغر، عندئٍذ 
يُعتبر هذا التمويل غير فعال. وقد اتخذ كل من البنك 

الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي خطوة غير معتادة 
مببادرتهما لعمل تقييمات مستقلة عن عملياتهما 

التي من خاللها مت متويل أنشطة االئتمان األصغر ونشر 

زة مذكرة مناقشة مركَّ

رقم 35

رجاء، ال تتردد في تبادل مذكرة 

املناقشة املركزة هذه مع زمالئك وال تتردد 

في طلب نسخ إضافية من هذه الدراسة 

أو غيرها في هذه السلسلة.

ترحب اجملموعة االستشارية ملساعدة 

الفقراء مبالحظاتكم على هذه الدراسة.

جميع إصدارات اجملموعة االستشارية 

ملساعدة الفقراء متاحة مبوقع اجملموعة 

على شبكة اإلنترنت 

CGAP

1818 H Street, NW

MSN P3 r 300

Washington, DC 20433 USA

 202r473r9594 :هاتف 

202r522r3744 :فاكس

Email:  

cgap @worldbank.org

نتائج هذه التقييمات. وقد كشفت التقييمات عن 
مشكالت خطيرة، وسلطت الضوء كذلك على تدابير 

تصحيحية واعدة. واضطالعاً بالتنفيذ اجلاد لإلصالحات 
الفعلية وامللموسة، فقد استمر املديرون في كل من 

هاتني الوكالتني في إظهار اجلدية لتحقيق أداء جيد في 
مجال التمويل األصغر.
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18 هذا احلظر ال ينطبق على متويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اخلاص 
بتنظيم، وتدريب الصناديق الدوارة لتجميع املدخرات، وتقدمي املساعدة 

املستمرة لها، وأيضاً ال ينطبق على بعض النماذج مثل مجموعات 
املساعدة الذاتية في الهند حيث تبدأ هذه اجملموعات بإقراض مدخرات 

أعضائها، ثم بعد ذلك تقترض من أحد البنوك، مادام هذا البنك معروف 
عنه اجلدية في حتصيل القروض. 




