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 ببقاء الطفل على قيد الحياة تصلفي التعليم المعلى نحو مستدام  تمويل المحدودالج ادمإ
 اإليدز/ والصحة اإلنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

  األشد فقرابالنسبة ألصحاب المشاريع
 

 
 
 

 "كريستوفر دانفورد"
 

 
 

 فقرا في حاجة إلى ما هو أكثر من التمويل المحدود لكي             بأن أشد الناس   ثمـة إقـرار واسـع     
وفي حالة مثلى، يستطيع الفقراء الوصول إلى مجموعة        . يعالجـوا أسـباب فقـرهم وظروفه      

متناسـقة مـن خـدمات اإلقـراض المحدود والخدمات اإلنمائية األخرى للنهوض بالمشاريع              
ألسرة، وتعليم األطفال، وشبكات    الـتجارية، والـدخل واألصول، والصحة، والتغذية، وتنظيم ا        

من الخدمات  " مجموعة متناسقة "لكن ما السبيل إلى ضمان توفير       . الدعم االجتماعي، وهلم جّرا   
المالئمـة، خاصـة فـي المجتمعات الريفية وغيرها من المجتمعات التي تنعدم فيها الخدمات               

 المتعددة بالمطلق؟ 
 

لمحدود متحمسة لتقديم خدمات غير مالية      ويل ا مغالـبا مـا تكـون الجهـات المختصة في الت          
غير أن القلق المشروع إزاء تحقيق االستدامة       . لـزبنائها، ألنهـا تقـر بالحاجة وتلمس الطلب        

المالـية التـي تفـسر على أنها الجدوى المالية لخدمة التمويل المحدود كنشاط تجاري، حمل                
إذ يعتقدون أن هذه    . غير مالية الممولـين على توخي الحذر الشديد حيال تقديم خدمات إضافية           

. الخـدمات اإلضـافية ال يمكن أن تكون سوى حجر عثرة في طريق تحقيق االستدامة المالية               
وحيـثما تـستطيع منظمات الخدمات غير المالية تقديم هذه الخدمات إلى نفس الزبناء، دّعمت               

نظيراتها من  عمليات اإلحالة ونقاط الخدمة المشتركة مع       بعـض هيـئات الـتمويل المحدود        
إال أن معظم مؤسسات التمويل المحدود تتطلب، أو تفضل، التركيز على           . الهيئات غير المالية  

 .         االحتياجات المالية لزبنائها وال تحاول تلبية احتياجاتهم غير المالية
 



 بناء حياة أفضل
 2  قراض احملدود اإلؤمتر قمة محلة م–دانفورد 

 

ومـن ناحية أخرى، يتيح اإلقراض المحدود الذي يتوجه إلى المجموعة فرصة لتقديم خدمات              
ـ  يم يحـتاجها الفقراء بتكاليف منخفضة، حتى وإن كان الغرض من ذلك فقط تحسين أدائهم               تعل

وهذا صحيح خاصة بالنسبة لخدمات المصارف القروية ونظم        . كـزبناء فـي التمويل المحدود     
الخدمـة ذات الـصلة التـي تـستقطب مجمـوعات كبيرة من الزبناء الفقراء نسبيا لحضور                 

الل هذه االجتماعات العادية استخدام تقنيات التعليم الجيدة وغير         ويمكن خ . االجتماعات العادية 
الرسـمية للبالغـين على نحو فعال  لتشجيع التغيرات في السلوك الشخصي وفي الممارسات               
الخاصـة برعاية األطفال وأيضا لزيادة الوعي بما هو متاح من الخدمات الصحية الجيدة على               

عد تطبيق هذه التقنيات في التعليم على تحسين المهارات         كما يسا . الـصعيد المحلي والثقة فيها    
 التي تسمح للزبناء باستخدام قروضهم بطريقة منتجة وزيادة         األعمـال التجارية  فـي مجـال     

ومن الممكن تغطية مواضيع متنوعة من المواضيع المتصلة بالتعليم         . األربـاح والمدخـرات   
 .تغطية فعالة

 
مؤسسات التمويل المحدود التي    عن  ض أمثلة شتى    ويتمـثل أحـد أهداف هذا الفصل في عر        

تـصدت بـنجاح للـتحدي المتمـثل في إدماج التمويل المحدود في التعليم، دون النيل ال من                  
وقد أوليت عناية   . االستدامة المالية لخدماتها المتصلة بالتمويل المحدود وال من عملياتها إجماال         

فهن . حي المقدَّم إلى النساء الفقيرات جدا     خاصـة إلدمـاج الـتمويل المحدود في التعليم الص         
وأطفـالهن عرضـة بـسهولة جدا إلى المشاكل الصحية ومشاكل التغذية التي ال تحد فقط من                 

. قـدرات النساء على المساهمة في اقتصاد أسرهن، بل حتى من قدرات هذه األسر على البقاء               
ي مع التشجيع على تنظيم     وهـناك حاجـة ماسة إلى إدماج التمويل المحدود على نحو ابتكار           

ويرد استعراض لألمثلة النموذجية    . اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية   األسرة والوقاية من    
 .في هذا السياق

 
وتحقـق بعـض المؤسسات هذا اإلدماج عن طريق توفير التمويل المحدود والتعليم كخدمات              

، كل حسب اختصاصه في     ينمختلف تقـدم إلى مجموعات الزبناء ذاتها عبر موظفين          مـتوازية 
 ة و مؤسسة دعم المرأ    )براك( وقدمت حالتا لجنة بنغالدش للنهوض بالريف         . خدمة أو أخرى  

في بوليفيا كوصف لحالتين مفصلتين لتوضيح هذا النهج المتعلق بتقديم خدمات           ) بـرو موخير  (
يات وتعـتمد كلـتا المؤسـستين على عائدات أخرى غير هامشها المالي من عمل             . مـتوازية 

اإلقـراض، وذلك للحفاظ على الموظفين القائمين على التعليم ولتغطية التكاليف الالزمة لذلك،             
رغـم قـدرتها على تخصيص بعض اإلعانات المتقاطعة المتأتية من مصادر التمويل المحدود            

 . لقطاع التعليم
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ل  تقدم في إطاره خدمات التمويموحدكمـا يوضـح هـذا الفـصل جدوى وفعالية وضع نهج          
والكلفة اإلجمالية لتقديم   . الموظفيننفس  المحـدود والتعليم إلى المصارف القروية عن طريق         

الخدمتين معا منخفضة جدا، لسبب بسيط هو أن فريقا واحدا من الموظفين في النموذج الموحد               
وفي ما يلي وصف مفصل لحاالت      . ينجـز عمل فريقين من الموظفين في النموذج المتوازي        

 فوكاس، ومؤسسة ) توغو–فوسيك (غو ادات التعاونية لالدخار واإلقراض في تورابطـة االتح  
)FOCCAS (   كريسير"برنامج  فـي أوغندا، و ")CRECER (بوليفيا، لتوضيح عمل النموذج     يف 

) ونظم الخدمة الموحدة المشابهة   (وقد تحققت في إطار هذه النظم       . المـوّحد من الناحية العملية    
ويعتبر أو  . تكاليف التشغيلية والمالية للخدمات الموحدة تغطية كاملة      أو كـادت تتحقق، تغطية ال     

يمكـن اعتـبار توفيـر التمويل الكامل للتعليم من التمويالت المحدودة كافيا لضمان استدامة               
 في المائة إلى تكاليف الخدمات      ١٠ و   ٦وإضافة التعليم ال يزيد إال نسبة تتراوح بين         . التعلـيم 

ففي بعض الحاالت على األقل، يبدو أن التعليم يعطي هو اآلخر           . هاالمـصرفية القـروية وحد    
هذه المؤسسات بعض الميزات التنافسية من ناحية الزبناء مقارنة بالمؤسسات التي تقتصر على             

  .التمويل المحدود
 

، تقدم في إطار النهج الموّحد خدمة التمويل المحدود         )لتحقيق االستدامة (وحرصا على الفعالية    
ويهدف التعليم إلى تلبية أبرز االحتياجات      .  التعليم كرزمة واحدة إلى المصارف القروية      وخدمة

. والطلبات المحلية، وال يحق للزبناء رفض عنصر التعليم الذي يعد مكونا من مكونات الرزمة             
وقـد تـساءل بعض المراقبين من الناحية األخالقية عن عدم السماح باالختيار، غير أن دالئل                

ثبت أن الزبناء يستحسنون هذا العنصر، حتى أنهم يؤثرون الخدمة الموّحدة عندما تتاح             قاطعة ت 
 .لهم فرصة االنتقال إلى المؤسسات التي تقتصر خدماتها على التمويل المحدود

 
. ويمكن توقع أن تنجم بعض اآلثار عن التمويل المحدود الذي ال يشمل التعليم والعكس صحيح              

وإجراء مقارنة قاطعة   . دمتين آثار أوسع قد تكون كتلة من أثر واحد        وتنـشأ عن الجمع بين الخ     
ومباشـرة بـين النظام الموّحد والنظام المتوازي أو التمويل المحدود لوحده أو التعليم لوحده،               

بيد أن العديد من الدراسات الدقيقة بشأن       . عملـية لم تُجَر بعد بسبب التحديات المنهجية العديدة        
 والصحية والتغذوية والتمكينية للخدمة الموحدة، تشير إلى أن التأثير المالحظ           اآلثار االقتصادية 

ال يقـل عـن التأثير المالحظ في التمويل المحدود وحده أو التعليم وحده الذي بينته دراسات                 
كما ساد الشعور بالقلق إزاء تدني األثر بسبب تردي جودة الخدمات التي بات يقدمها              . مشابهة

لكن نتائج الدراسات بشأن األثر تشير .  بدالً من الموظفين ذوي االختصاص   موظفـون عاديون  
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إلـى أن جـودة الخدمتـين ال تتـضرران عندما يتولى الشخص نفسه تقديمها إلى المصرف                 
 .القروي

 
وإيالء مهام من قطاعات متعددة للموظفين مقدمي الخدمة يمنح لمقدمي الخدمة الموحدة امتيازا             

لكن هذا يطرح   . االستدامة من ناحية التعليم ومن ناحية التمويل المحدود       كبيرا من أجل تحقيق     
ففي إطار النهج الموّحد القائم على االستدامة الذاتية ال يمكن . أيـضا تحديا هائال أمام المؤسسة     

تقـديم مجموعة واسعة من الخدمات إلى الفقراء كتلك التي تقدَّم في إطار النظم المتوازية التي                
وبالنسبة للنهج الموّحد، قد يصعب الحفاظ على التوازن        . تمويل خارجي طويل األمد   تستفيد من   

ويتعين على  . بـين نوعـية الخدمتـين من ناحية توظيف العاملين وتدريبهم واإلشراف عليهم            
أو ( قطاعين إنمائيين مختلفين تالموظفـين الميدانيـين ورؤسائهم االستجابة لتوقعات واحتياجا       

أما الجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية       ). مواضيع التعليمية أكثـر، حـسب نطـاق ال      
أما نظم المعلومات اإلدارية فتغالي في      . باألمر، فتميل إلى اعتبار قطاع أهم مقارنة بقطاع آخر        

حساب التأثير االقتصادي واالجتماعي بالنسبة     على  التركيز على أهمية األداء المالي للمؤسسة       
لكن الرغبة في   . من الصعب جدا إدارة هذه الضغوط والتناقضات الداخلية       وقد يكون   . للـزبناء 

تقـديم خدمات موحدة، سواء كان ذلك نابعا من االلتزام بفلسفة إنمائية أو فقط النعدام خيارات                
 .  أخرى أو لكال األمرين، فهي ضرورية لتحقيق النجاح

 
لتكامل مع خدمات إنمائية أخرى،     وأمام مقدمي التمويل المحدود فرص وافرة وواعدة لتحقيق ا        

. إمـا مـن خالل النظام المتوازي أو النظام الموحد لتقديم خدمات من قطاعات إنمائية مختلفة               
أما . وفيما يتعلق بتأثير الخيارين على الفقراء، فال يفضل أحدهما على اآلخر من حيث الجوهر             

 الخدمات المحتمل تقديمها في     مـن ناحـية القضايا المؤسسية، فلكل نظام مزاياه السيما سلسلة          
إطـار نظـام التقديم المتوازي للخدمات واالستدامة المالية المحتملة لنظام الخدمات الموحدة،             
ولكـل عـيوبه السـيما من ناحية التحديات المتعلقة بالتمويل والتنسيق، التي يطرحها النظام               

.  يطرحها النظام الموّحد   المـتوازي، والـتحديات المـتعلقة بـاإلدارة وتوفير الموظفين، التي          
ويتوقف االختيار األفضل بين هذين النظامين على الخيارات المحلية لتقديم الخدمات المتنوعة،            

 .وعلى اإلرادة المؤسسية لتقديم خدمات تفوق بكثير خدمة التمويل المحدود
 

  مع خدمات إنمائية أخرىالمحدود اإلقراض دمج
 

 يالتحــد
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ـ   فهم يعانون حالة    . المالية أو المادية   ير حدود المشاكل  بكث الفقـراء    مـشاكل  تجاوزت
  فرصة تيح للناس  ألنه ي  أمر مهم للغاية   إلى الخدمات المالية     وصول وال .متزامنحرمان  

 خدمات مالية   أضيف إلى   القرض حتى وإن   لكن. اختـيارات أوسـع لتغييـر حياتهم      
لفقراء على ا  تي تضيق  ال ة عامل واحد من عوامل عديد      فهـو ال يعالج سوى     أخـرى، 

وبما أن الفقراء يالقون التهميش من القطاع       . وهو انعدام السيولة النقدية   أال   عيـشتهم، 
يستفيدون إال قليال أو ال يستفيدون البتة       وباقي المؤسسات المالية، فإنهم ال       المـصرفي 

 ". تهم البشريةاقدر " التعليم والصحة والخدمات األخرى الالزمة لبناء من
 

 السبعة المتمايزة غير    ١ األهداف اإلنمائية الدولية   يلفقراء ف احتياجات  اتنوع   ويـنعكس 
المؤتمرات الدولية  الصادرة عن   قرارات  التفاقات و الا حددتها يأنها مترابطة أيضا والت   

التـي عقـدتها األمم المتحدة خالل النصف األول من التسعينيات من القرن الماضي،              
 :وتتمثل هذه األهداف في ما يلي

 
النصف فيما  ب  وذلك تخفـيض نـسبة األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع،          -١

 .٢٠١٥ و ١٩٩٠ بين

ية بحلول  االبتدائتسجيل جميع األطفال الذين هم في سن الدراسة في المدارس            -٢
  .٢٠١٥عام 

إحـراز تقـدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة عن طريق          -٣
 والثانوي بحلول   بتدائيلتعليم اال في ا ين الجنسين    ب أوجه التفاوت  ىالقضاء عل 

   .٢٠٠٥عام 

 بين عام   بمقدار الثلثين  األطفالووفيات   الرضع معـدالت وفـيات       تخفـيض  -٤
 .٢٠١٥ وعام ١٩٩٠

 وعام  ١٩٩٠ أرباع بين عام     ةثالثبمقدار   النفاسية معدالت الوفيات     تخفـيض  -٥
٢٠١٥. 

 لجميع من هم في     ٢٠١٥ول عام   ة اإلنجابية بحل  يخـدمات الصح  التوفيـر    -٦  
 .حاجة إليها

  بغية ٢٠٠٥عام   مستدامة بحلول التنمية  لوطنـية ل  السـتراتيجيات   االتنفـيذ    -٧
 .٢٠١٥الموارد البيئية بحلول عام من خسائر ال تعويض
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وتقر  ."في إنشاء عالم خال من الفقر والبؤس الناجم عنه        "تساهم هذه األهداف السبعة جميعها      و
اإلنتاجي ودورهن اإلنجابي،   في تأدية دورهن     نساء لل مزيد من الدعم  لى تقديم   إجة  الحاجميعها ب 

لبناء القدرات   تسخيرها يفبوصفهن مستفيدات رئيسيات من خدمات التنمية وفاعالت أساسيات         
 .  أسرهن ومجتمعاتهنداخل) البدنية والذهنيةالقدرات  (البشرية

 
: تتمثل في ما يلي    قبات بالغة    ع –مناطق الريفية    خاصة في ال   –تـواجه النساء الفقيرات جدا      و

، اريعالمشإدارة   يالخبرة ف وقلة  انعدام الثقة بالنفس،    واألمية،  وجتماعية والجغرافية،   العزلة اال 
يتطلب تجاوز هذه   و. عويصة التي تعترضهن وتعترض أسرهن    كل الصحية والتغذوية ال   اوالمش

 تحسين شبكات الدعم  ) فضل للخدمات المالية   اقتصر األمر على كسب زبناء أ      ولـو  (العقـبات 
تطوير  الشخصية ومعارفهم بالمجتمعات المحلية، و     هممعارفتعزيز  االجتماعـي بـين الناس و     

 لضمان ذات النوعية الجيدةلى الخدمات  الوصول إ  فضال عن  الصحية،   هم وممارسات هممهـارات 
 جالمأدرك الباحثون في     وقد. ، والدخل النقدي وجمع األصول    يصـحة جيدة، واإلنتاج الغذائ    

 هي فقطالدخل واألصول  االستراتيجية التي تقتصر على زيادة أنمدة الـصحة العامـة مـنذ      
 العديد من األمراض الخطيرة، مثل سوء التغذية        مكافحةاسـتراتيجية بطيئة وغير كافية نسبيا ل      

يار للنساء في   اإليدز، وعدم ترك الخ   /لـدى األطفـال وانتشار فيروس فقدان المناعة البشرية          
 . ٢تحديد عدد مرات الحمل وأوقاته

 
لخدمات المالية، خصوصا إذا عمل التعليم على إشراك األفراد،         وقد يشكل التعليم شريكاً قوياً ل     

 ي والمجتمع يالشخص لتغييرا صناع القرار، في العمليات المتعلقة بتعليمهم، من أجل       بـصفتهم   
وتتيح خدمات  . ة العالـية المتوفـرة    الخـدمات ذات الجـود     االسـتفادة عـن وعـي مـن       و

 إلتاحة تجارب للتحول في مجال التعليم       فريدةاالدخار الجماعية بصفة خاصة فرصة      /اإلقراض
 . الخدمات الماليةإلى جانب

 
 " االقتصاد المتنوع "فرص: تكاملال

إن تقـديم خـدمات متنوعة ومتكاملة لنفس األشخاص قد يعود بالنفع من حيث فعالية العمليات                
وربما يتكفل نفس الشخص بتقديم خدمة أخرى أو خدمتين إلى جانب اإلقراض            . وتبادل المزايا 

وهذا . لكن جهات اإلقراض المحدود والجهات المانحة تعارض بشدة مثل هذا التكامل          . المحدود
" التنمية الريفية المتكاملة  "الموقـف رد فعـل على المشاكل التي ظهرت في السابق في برامج              

ن النماذج المثالية المتعلقة بالتصدي على جبهات متعددة لتلبية االحتياجات المتداخلة           وغيرها م 
وبالـرهان على قطاع أعمال لتحقيق األرباح، تعتبر أوساط اإلقراض          . للمجـتمعات الفقيـرة   
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المحـدود أن التخصص في نوع من الخدمات اإلنمائية ضروري لضمان فعالية التنمية وكفاءة              
دع المصرفيين يقومون باألعمال    : "وقد علق أحدهم قائال   . مة المؤسـسية  الخـدمات واالسـتدا   

، ودع غيـرهم مـن ذوي المهارات والخبرات المختلفة يسهرون على تلبية سائر              "المـصرفية 
لماذا يتعين أن يشعر من يشرع في وضع برنامج لإلقراض          . احتـياجات المجـتمع ورغـباته     

 أنه مرغم على تقديم خدمات أخرى       –يل المحدود    أو بصفة أعم إنشاء مؤسسة للتمو      -المحدود  
 .غير التي يجيدها أخصائيو التمويل المحدود؟ إنه سؤال منطقي، والمنطق قد يبدو مقنعا

 
فقد تكون قطاعات أخرى أقل تحجرا      . وال ينطـبق هـذا المنطق على التمويل المحدود وحده         

 هي وجهة نظر ذوي     هذهو. اكلهموبجميع مش " كل شيء لكل الناس   " لكنها ليست مستعدة لتقديم     
إال أن هناك وجهة    . المـراس المهني الساعين إلى التركيز على األمور التي دربوا على إتقانها           

نظر مغايرة وأوسع تتمثل في وجهة نظر مصمم البرنامج الذي يعطي األولوية ألحد األهداف              
مم البرنامج هذا ال يقنع     فمص. اإلنمائـية، مـثل التخفيف من وطأة الفقر على النساء واألطفال          

بالتخطـيط لوفـورات اإلنتاج الكبير من أجل خدمة واحدة، ألن هناك حاجة واضحة للخدمات               
فمصمم البرنامج يحاول تحقيق . المـتعددة، بـل هناك طلب من المستهلكين على هذه الخدمات     

دمة والدعم   بالجمع بين خدمتين أو أكثر بغية خفض تكاليف تقديم الخ        –" االقتـصاد المتـنوع   "
 .اإلداري إلى أدنى حد وتنويع المزايا بحسب حاجات الناس المتعددة ورغباتهم إلى أقصى حد

 
 :وهناك ثالثة مخططات افتراضية لدمج اإلقراض المحدود مع خدمات أخرى

 
تقـديم الخـدمات المترابطة من قبل منظمتين مستقلتين، أو أكثر، تنشطان في المنطقة               •

مخطط االفتراضي، تقدم مؤسسة مختصة في التمويل المحدود         وبموجب هذا ال   .ذاتهـا 
تتعلق بالصحة  (خـدمات مالـية فـي الـوقت ذاته الذي تقدَّم فيه خدمات غير مالية                

من طرف منظمات مستقلة مختصة أو عامة إلى الفئة المحتاجة          ) وقطاعـات أخـرى   
ة في منطقة   ويمكـن منطقـيا لمنظمة ما عندما يتعدد مقدمو الخدمات اإلنمائي          . نفـسها 

، أن تختار   )كما هو الحال في العديد من المناطق الحضرية وضواحي المدن         (معيـنة   
وفي الحاالت المثالية،   . العمل كمنظمة شبه تجارية مختصة في تقديم التمويل المحدود        

تنـسق فـيما بينها منظمات شتى عملية تسويق الخدمات المختلفة التي تقدمها، بما في               
فـي نقاط مشتركة للخدمة واإلحاالت المتبادلة، وفقا لظهور         ذلـك تقـديم الخـدمات       

ويدخل عدد من مؤسسات التمويل المحدود      . احتـياجات الـزبناء إلـى خدمات أخرى       
المستوى "المختـصة ضمن هذا المخطط االفتراضي؛ وقليلة هي المؤسسات التي تبلغ            
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ومن األمثلة  . المتمـثل فـي تنسيق التسويق مع مقدمي الخدمات غير المالية          " األمـثل 
 "براك"القديمـة على ذلك، التنسيق الوثيق بين برنامج التنمية الريفية التابع لـمؤسسة             

في عملية  ) وبرنامج الغذاء العالمي  (وحكومة بنغالدش   ) مقـدم خدمة التمويل المحدود    (
ويلعب دور الواسطة في هذه العالقة برنامج       . الناس فقرا " أشد"توزيـع الغـذاء على      

IGVGD) الذي تشترك في    )سـسة توليد الدخل لتنمية المجموعات المعرضة للفقر       مؤ ،
 .٣ وحكومة بنغالدشبراكإدارته مؤسسة 

 
 من قبل برنامجين، أو أكثر، تابعين لمنظمة واحدة تنشط في           ةتقـديم الخدمات المتوازي    •

وتكون، في الغالب،   ( تقدم منظمة غير متخصصة أو متعددة األغراض         .المنطقة ذاتها 
خدمات )  على المنح  بالحصول إنمائية خاصة معنية، محليا أو وطنيا أو دوليا،          مـنظمة 

التمويل المحدود عن طريق برنامج يشرف عليه مختصون في التمويل المحدود وتقديم            
خـدمات فـي نفس الوقت من قطاعات أخرى من خالل برنامج آخر لنفس المنظمة،               

ت الخدمات المتاحة في منطقة ما      فإذا كان . وذلـك لـنفس الفـئة من الناس المحتاجين        
خدمات قليلة، وتستطيع منظمة ما أن تلتزم بتقديم خدمتين أو أكثر على المدى الطويل              
عـن طـريق فـريق مختص آخر، فمن المنطقي حينها تقديم مجموعة من الخدمات               

 مثاال جيدا عن هذا المخطط      براك مرة أخرى  وتقـدم مؤسسة    . التكميلـية بالـتوازي   
هذا، ). في المرفق ألف  " ثالث دراسات لحاالت  "انظر  ( الناحية العملية    االفتراضي من 

 .مثاال جيدا آخر" غرامين"وتعتبر مجموعة شركات 
 

يقدم . تقـديم خدمة موحدة من قبل منظمة واحدة وبرنامج واحد وفريق موظفين واحد             •
 فـريق واحد من الموظفين التابعين لمنظمة واحدة كال من خدمات اإلقراض المحدود            

وعندما يصل الناس المحتاجون إلى     . وباقي الخدمات القطاعية إلى نفس الفئة المحتاجة      
خـدمات إنمائـية أخـرى قلـيلة، إن ُوجدت كما هو الحال في العديد من المجتمعات                 
الريفية، وال تستطيع المنظمة أن تلتزم على المدى الطويل بتقديم خدمتين أو أكثر عن              

ح من المنطقي آنذاك أن تختار إرسال فريق        طـريق فـريق مخـتص آخر، فقد يصب        
. موظفين ميدانيين واحد فقط لتقديم خدمة اإلقراض المحدود باإلضافة إلى خدمة أخرى           

وقد تسعى المنظمة أيضا، وهذا أمر معقول، إلى تثبيت تكاليفها عند مستوى يسمح لها              
يمثل مقدمو  و. بتحقـيق االسـتدامة المالـية من خالل عائدات الخدمة الموحدة نفسها           

انظر التفاصيل في الجزء التالي     (أمثلة جيدة عن هذا النموذج      ٤"اإلقـراض مع التعليم   "
 ). في المرفق ألف" توغو–فوسيك "من هذا الفصل وحالة 
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مثال، إذ يمكن،   .  المزج بين مختلف هذه المخططات االفتراضية      ، بطبيعة الحال،  ومـن الممكن  
في بوليفيا  الجديدة   ومن األمثلة . مات تكميلية أخرى  خدبربـط خدمة موحدة متعددة القطاعات       

 قدمهاي ي، يمكن اإلشارة إلى التخطيط والتنسيق المشترك للخدمات الت        )حـول بحيـرة تيتيكاكا    (
 (CSRAمجلس   الـذي تقـدَّم في إطاره خدمة اإلقراض مع التعليم، و           "CRECER"بـرنامج   

Consejo de Salud rural Andino (ريففي الاره خدمات صحية الذي تُقدَّم في إط . 
 

 الخدمات  قدرة على تقديم   المخطَّط األكثر    الممول ذاتيا ويعتبـر المخطـط االفتراضي الموّحد       
ويسعى مصمم  . نحـو مستدام، لكنه أيضا المخطط الذي يتطلب أكبر الجهود         علـى   المـتعددة   

كنها دعم نظام   المخطط إلى بناء أو إيجاد مكان مناسب ضمن مؤسسة شبه تجارية مستدامة، يم            
ويحاول المخطط، إذ تكبله القيود الشديدة التي يفرضها        .  الخدمـة الموحدة لسنين طويلة     تقـديم 

ويقوم هذا النهج على    . بناء مؤسسات مستدامة، استثمار الموارد المتاحة للتنمية على أكفأ وجه         
ت القطاعية  فرضـية أن يتمكن فريق واحد من الموظفين من تقديم خدمتين أو أكثر من الخدما              

 .  ودون النيل من فعالية كل خدمة على حدةعلىالمختلفة، بكفاءة إجمالية أ
 

يبدو الرد رّداً   فهـل مـن الممكـن تطبيق هذا النموذج الموحد الممول ذاتيا؟ وهل هو ُمجد؟                
 معا المقدميناإلقراض المحدود والتعليم    بخدمتي   إذا تعلق األمر   على كال السؤالين     باإليجـاب 

فرصة الجمع  لكن  ). إلقراض مع التعليم هذا المخطط االفتراضي من الناحية العملية        يجـسد ا  (
فهل يمكن توصية كل جهة تقدم      . أنواع معينة من اإلقراض ومن التعليم     هـذه ال تتيحها سوى      

خـدمات اإلقـراض المحـدود المناسبة باعتماد هذا النهج الموحد القائم على التمويل الذاتي؟               
ا النهج يتوجه فقط إلى تلك المؤسسات التي تسعى في أهدافها إلى تقديم             فهذ. الجـواب هـو ال    

كما أنه ال   . الرغبات المتعددة ألشد الناس فقرا    /خـدمات مـتعددة القطاعات لتلبية االحتياجات      
على عائدات الخدمة الموحدة نفسها ال      عتماد ألمد طويل    باال يصلح إال للمؤسسات التي تتشبث    

 ستجد الجهات الملتزمة    عبارة أخرى، وب). علـى المنح التشغيلية   أي عـدم االعـتماد      (غيـر   
وبتقديم الكثير من   ) بتقديم الخدمات المالية لهم   " (قراض الفقراء إل" الذاتية   تحقـيق االستدامة  بـ

 . أن هذا النهج الموحد جدير بأن يحظى باهتمامها، الخدمات
 

 إثبات جدوى النموذج الموحد     ويهـدف الجـزء المتبقـي من هذا الفصل في المقام األول إلى            
ويكاد يكون الدليل هو فقط     . الممول ذاتيا وفعاليته من حيث إدماج خدمات من قطاعات مختلفة         

مثل (وتدمج أنواع أخرى من التوعية التثقيفية       . التكامل بين التمويل المحدود والتوعية الصحية     
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 الثقة بالنفس، وما    وبناء المجتمعي،   العملوتنمية المهارات القيادية،    و،   التجارية إدارة المشاريع 
نموذج بنجاح مع اإلقراض المحدود من خالل تطبيق        ) إلـى ذلـك من الموضوعات األخرى      

بشأن جدوى  تم تحقيقه    الكثير مما    نسحبوي. مـشابه للنموذج الموحد القائم على التمويل الذاتي       
أنواع الدمج بين  على أي نوع من تكاملة الم يخـدمات اإلقـراض المحـدود والتعلـيم الصح        

 أثرتتناول سوى    دراسات بحثية معمقة بشأن األثر لم        لكن. اإلقـراض المحـدود مـع التعليم      
  .باإلقراض المحدود الغذائية بدمجها/التوعية الصحية

 
 تواجه  يأمـا الغـرض الثانـي مـن هذا الفصل، فيتمثل في استطالع التحديات المشتركة الت               

د ليس  وقصموال. دمج الخدمات القطاعية المختلفة   في  ويل الذاتي   النموذج الموّحد القائم على التم    
 القوة والضعف، وبالتالي    مواطنلهذا النموذج، وإنما تقديم معلومات متوازنة عن        " الترويج"هو  

 التزامها بتقديم خدمات من قطاعات متعددة إلى الفقراء على          حملهاتمكـين األطـراف، التي ي     
 . ى تعتمده منظماتها، من القيام باختيار مستنيرالنظر بجدية في هذا النموذج حت

 
 دمج التوعية مع اإلقراض الجماعي

 
 فرصة لتوعية الفقراء : اإلقراض الجماعي

 
بخصائص من يتعامل   شكال من أشكال اإلقراض المحدود الذي يتميز        " إقـراض الفقراء  "يعـد   
ى إنشاء المشاريع، لكنهم    فقـراء يعيشون حياة الكفاف، يعيشون حياة ما قبل القدرة عل          : معهـم 

والنساء هن الالتي يحتجن أمس الحاجة إلى       . ناشـطون اقتـصاديا، وهـم عـادة من النساء         
 اإلقراضوتبين التجربة أن آليات     . المعلـومات والـدعم، فـضال عن المال، لتحسين حياتهن         

لية لهذه  القائمـة علـى الجماعة هي في الغالب أكثر السبل فعالية ونجاعة لتقديم الخدمات الما              
الفـئة من الزبناء مع التخفيض في نفس الوقت من تكاليف المعامالت والمخاطرة إلى أدنى حد       

 . بالنسبة لمقدم الخدمة
 

فاجتماعات المقترضين تتيح فرصة    . منتدى جيدا للتوعية   كمـا يمـثل اإلقـراض الجماعـي       
امني وآلية الضمان   أما الهيكل التض  . لالتـصال المباشـر بانـتظام بالجهـة التي تقدم التوعية          

فمن شأن نجاح النساء في     .  لخدمة المصلحة الذاتية الجماعية    مؤاتياالمـشتركة فيهيـئان مناخا      
 من ثقتهن بالنفس ومن ثم استعدادهن الختبار ممارسات         يد أن يز  نتدبير القروض الممنوحة له   

 . جديدة من أجل صحة أفضل ومزايا أخرى
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غير أن من الممكن تخفيض     . وعية، تكاليف إضافية  يـتطلب تقـديم خدمـة إضافية، مثل الت        و
اجتماعات أسبوعية، أوكل أسبوعين، أو     (سداد  ال اجتماعات   تكرس ماهامش تكلفة التوعية، عند   

عالوة على ذلك،   و. لتقديم التوعية منتدى  كالتي تعقد في إطار برامج إقراض الفقراء،        ) ةشهري
ولى نفس الفريق الميداني تقديم الخدمات      يمكـن تقلـيص هامش التكلفة إلى حد كبير عندما يت          

 ).النموذج الموّحد( نفسها دوريةالمالية والتعليمية على السواء في االجتماعات ال
 

 نموذج تقديم   المشهورة، مخترع "  الستة عشر  هقرارات "من خالل ،  "غرامين"وقد يكون مصرف    
مع تعزيز التحول   لخدمات المالية   ل" غرامين"فقـد ألهـم دمـج مصرف        . ٥الخدمـة المـوّحد   

اإلصرار على  االجتماعـي مجموعة من نظم الخدمة المتكاملة التي يكمن هدفها المشترك في             
تفعيل التعليم، على نحو فعال من ناحية التكاليف، وذلك في إطار عملية إقراض الفقراء القائمة               

لجماعة وتـشترك هذه النظم في االعتقاد أن نماذج اإلقراض القائمة على ا           . علـى الجماعـة   
تـنطوي علـى إمكانـيات اجتماعية واقتصادية أيضا، وأنه ينبغي أن تتحقق هذه اإلمكانيات               

 . المزدوجة للتأثير بفعالية على الفقر
 

 على  ٣٥، أن   ١٩٩٩عام  ) ١-٢انظر اإلطار   ( متخصصة    أجرته منظمات  ٦وأبـرز استقصاء  
الجماعي  التعليم واإلقراض    األقـل من الجهات الممارسة لهذا النشاط في العالم، التزمت بدمج          

. الموحد داخل المنظمة نفسها   التقديم   المتوازي للخدمات أو     تقديمالمحـدود إمـا مـن خالل ال       
بقية الجهات على  بمفردها، "براك " مؤسسةفوقتوت. وينـشط ثلـثا هـذه المنظمات في أفريقيا     

لم  األخرى التي    ومن بين الجهات العديدة   .  ماليين عضو  ٣,٥المجيـبة، إذ بلغ عدد أعضائها       
الذي يتعين اعتباره واحدا من مقدمي      " غرامين"، مصرف   يـشملها االستقصاء ألسباب مختلفة    

 أن خبرة كبيرة في     من الواضح و. خدمـة اإلقراض المحدود والتعليم الموّحدة لماليين الزبناء       
رسة لهذا  طائفة متنوعة من الجهات المما     قد تكونت لدى     ةمجال الدمج وتقديم الخدمات الموّحد    

 . كبير من الفقراء نسبيا، ومعظمهم من النساءالنشاط التي تقدم الخدمات، إجماالً لعدد
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ومن أكثر أنواع اإلقراض الجماعي المدمج مع التعليم        
فقد طُوِّرت هذه   ". مصرفية القروية ال ةخدمال"،  انتشاراً

الخدمـة في أول األمر في أمريكا الالتينية من طرف          
في ) FINCA(مجـتمع الدولـي    مـساعدة ال  مؤسـسة 

الثمانينيات من القرن الماضي، وهي في الواقع نسخة        
في " غرامين"شـاملة للـنهج الـذي يتـبعه مصرف          

اإلقراض المحدود، مع هيكل إداري ال مركزي بدرجة        
 التجمعات ما يوافق أكثر ميوافق التناثر السكاني أكبـر   

وفـي التـسعينيات من القرن      . بـنغالدش بالـسكانية   
من المنظمات غير الحكومية    العديد  ضـي، كـيف     الما

الخـدمات المـصرفية في القرى لتتالءم مع ظروف         
 .٧متنوعة في مجموع العالم النامي

  
 منظمة محلية خدمات مصرفية قروية،      قـدم وحيـثما ت  

يمكـن لكـل مـن يـرغب في الحصول على قرض            
السـتثماره فـي نشاط مدر للدخل أن يصطحب معه          

" مصرف قروي "ائه إلنشاء    من نظر  ؤتمنةمجمـوعة م  
مصرف ال"تستخدم منظمات مختلفة أسماء مختلفة مثل       (

ـ  جمعية ال"أو  " سـتئماني مـصرف اال  ال"أو  " يالمجتمع
ـ اال  يكون عدد أفراد المجموعة     الوينبغـي أ  "). يةئتمان

أو ) وإال تعذرت خدمة المجموعة اقتصاديا    (قليال جدا   
كة إذ يتعذر على جميع األعضاء المشار     (كبيـرا جدا    

عدد ا  ويتراوح عموم ). فـي اإلشـراف وصنع القرار     
 ،  ا عضو ٤٠و ٢٠ بينأعـضاء المـصارف القروية      

 .معظمهم أو كلهم من النساء
 
 قواعد محددة،   وفقبعـد تـدريب األعضاء الجدد على إدارة مصرفهم القروي الخاص بهم             و

مصرف صالح ال ل) تتراوح مدته عادة بين أربعة وستة أشهر      ( تـصدر المنظمة المحلية قرضا      
ويقسم األعضاء بعدئذ مجموع القرض إلى      . القـروي بوصفه مجموعة ذات مسؤولية مشتركة      

 
 الجهـات الممارسة التي تربط التعليم باإلقراض– ١-٢اإلطـار   
 الجماعي
احصائيات مفصلة) "براك"ليس من ضمنها    ( مؤسسة   ٢٤قـدمت   

عن برامجها التي تدمج التعليم) ١٩٩٩ديسمبر  /حتى كانون األول  (
 . جماعيمع اإلقراض المحدود ال

إجمـاال، كانـت الجهات الممارسة األربع والعشرون تقدم          •
 في المائة منهم تقريبا     ٩٥ زبون،   ٢١٠,٠٠٨خدمات متكاملة لـ    

 في المائة من المقيمين في المجتمعات الريفية        ٤١مـن النـساء و    
 .  نسمة١٠,٠٠٠التي يقل عدد سكانها عن 

ئم  منظمة نموذج العمل المصرفي الريفي القا      ١٧استخدمت   •
يعتمد خاصة على جماعة من     (على اإلقراض المحدود الجماعي     

 منظمات نموذج الجماعات    ٧، واستخدمت   ) عضوا ٤٠ إلى   ٢٠
 .المتضامنة، التي يبلغ متوسط عدد الزبناء فيها خمسة زبناء

 منظمة دورات تعليمية خالل االجتماعات نفسها       ٢٣تنظم   •
 . التي تجرى خاللها المعامالت المالية

ـ تطلب ال  •  جميعها من زبنائها المشاركة في      ٢٤منظمات ال
 .التعليم كشرط للحصول على القروض

ال تطلب إال ست منظمات من زبنائها الحصول على             •
كشرط لالنضمام إلى المجموعة    "  دورة إقراض "قروض في كل    

 .واالستفادة من التعليم

 في المائة من المنظمات المجيبة عن        ٣٨يفيد ما نسبته     •
 دقيقة، وتفيد نسبة    ٩٠ إلى   ٦٠ماعاتها تستغرق بين  السؤال أن اجت  

 ١٢٠ إلى   ٩٠ في المائة منها أن اجتماعاتها تستغرق بين          ٤٨
 . دقيقة

 في المائة من المنظمات المجيبة عن السؤال، ٣٨بالنسبة لـ •
ُيـقدم التعليم حصراً عن طريق نفس الموظفين الذين يقدمون           

ـ    ٢٩و.  الخدمات المالية  قدم التعليم حصرا عن     في المائة منها ُي
وتستخدم بقية  .  طريق أعضاء مجموعة تلقوا تدريبا لهذا الغرض      

المنظمات مزيجا من الموظفين العاملين في اإلقراض وأعضاء         
المجموعة المذكورة، أو موظفين متخصصين فقط في تقديم خدمة         

 . التعليم

وبحسب الترتيب المذكور القائم على نسبة التواتر، تقدم           •
٩٦(صحة الطفل   :  خدمة التعليم في المواضيع التالية    المنظمات  

وصحة النساء  %)  ٧٤(وتنظيم األسرة   %)  ٧٨(وتغذية الطفل   %)  
وحساب الربح وتدوين الحسابات المتعلقة بعوائد         %)  ٧٠(

ومهارات إدارة  %)  ٦٥(المشروع التجاري ومصروفاته      
وانتقاء %)  ٦١(وتسويق السلع أو الخدمات     %)  ٦٥(المجموعة  

 %). ٥٢(ناسب مدر للدخل نشاط م
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توزع على كل   )  دوالر أمريكي لكل عضو    ١٠٠و ٥٠بين  تتراوح في البداية    (قروض صغيرة   
ويضمن األعضاء سداد   .  في مشاريعهم التجارية الصغيرة    هاستثمارفـرد مـن األعـضاء ال      
 على  اكل مقترض قادر  يكون   ولذلك ينبغي أن يتفقوا جميعا على أن         قـروض بعضهم البعض،   

وفي .  القرية مصرفتحقيق ربح كاف من النشاط المقترح المدر للربح لتسديد القرض بالفائدة ل           
لى المنظمة المحلية في الموعد المحدد،       إ الفائدةو القرية القرض بأكمله     مـصرف حـال سـدد     

من القرض   قيمة   يكون أكبر عادة ما   ماعي جديد،   يـصبح للتو مؤهال للحصول على قرض ج       
 المبالغ  زيادةاألعضاء  فرادى  ، يستطيع   ويةية القر مصرفوفـي معظم برامج الخدمات ال     . األول

 . دوالر لكل قرض٣٠٠بلغ ما يناهز تالمقترضة بالتدريج حتى 
 
تها إلى   تستثمر المقترضات قروضهن في أنشطة يتقنها بالفعل وال يحتجن في مزاول           عـادة ما  و

 صغير،   تجاري مـساعدة فنـية، مـثل صناعة األغذية وبيعها، وتربية الدواجن، وإدارة محل            
ومن الضروري أن تحقق كل مقترضة مكسبا نقديا        . ها أو بيع  ئهاوصـناعة المالبـس أو شرا     

الفائدة، وإيداع بعض المدخرات الشخصية، واالحتفاظ بما يكفي        مع   قرضها   يدسدتيمكـنها من    
   أعضاء المصرف القروي   ويجتمع. سرةاأل غير ذلك من احتياجات   راء الغذاء و  مـن المال لش   

، بما في ذلك    تهنلتدبير شؤون مجموع  ) شهركل  عـادة كل أسبوع أو أسبوعين أو        (بانـتظام   
 .على نحو منتظم أقساط القرض والفائدة وإيداع المدخرات الشخصية تسديد

 
 تجربةهي  و القرية،   مصرف مع اآلخرين في     وانتشاًء باستعمالهم الناجح للقروض وبتضامنهم    

كثر  أ يصبحونوهكذا،  . اد وعي الفقراء بإمكانية تحسين معيشتهم     دزيتعـبوية فـي حد ذاتها،       
 ستعداد أن تستجيب ال   لمصارف القروية الجتماعات المنتظمة ل  ل يمكن  و. لتعلم والتغير ل استعدادا

 . التغيرعلى دربهم لتعلم عن طريق تزويدهم بمعلومات جديدة ودعملاألعضاء 
 

  حالة مفصلة–ية والتوعية الصحية و القرالمصرفيةخدمات لالتقديم الموحد ل
 

ا فيما يتعلق بالتقديم الموحد لخدمات      انتشار النموذج األكثر    ٨"اإلقراض مع التعليم  "يعـد نموذج    
 يدوم أن   يحبذ(ويخصص جزء من كل اجتماع منتظم       . يةو القر المصرفيةخـدمات   الالتعلـيم و  

 الموظف الميداني لبرنامج    تولىوي". يةدورة تعليم "إلجراء  ) ثالثـين دقـيقة   و عـشرين    بـين 
إنشاء مجموعات  )  المنطقة المحلية  نيكون عادة موظفا متوسط التعليم م     " (اإلقراض مع التعليم  "

ية، وتدريب األعضاء على إدارة شؤونهم كتعاونية غير رسمية،     و القر المصارفجديـدة مـن     
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لإلشراف على العمليات المالية    ) تكون عادة اجتماعات أسبوعية   (اعات الدورية   وحضور االجتم 
 .يةدورة التعليماليرها، وتيسير إجراء يستللمجموعة والمساعدة في 

 
 موضوع ما، ومساعدة المشاركين     طرحويتمـثل دور الموظف الميداني في مجال التعليم في          

رات يهم، وتقديم معلومات أساسية عن التغي     علـى فهم أهمية هذا الموضوع بالنسبة ألمور حيات        
 بها، وتحديد العوائق التي تعترض هذا التغيير، وتشجيع المشاركين          القيام همالعملـية التي يمكن   
 تجاوز هذه العوائق على تبادل تجاربهم الناجحة، وتشجيع التكافل ليساعد           يالـذين نجحـوا ف    

ظفون الميدانيون ليسوا خبراء في     والمو. التغييرعلى درب     المثابرة بعـضهم الـبعض علـى     
ـ امو ية بسيطة وعلى مهارات    إعالمتدريبهم على تقنيات تقديم رسائل      إذ يقوم   . ع التعلـيم  يض

لى التعلم من بعضهم البعض مثلما يتعلمون من الموظف         ع المشاركين   التيـسير من أجل حث    
 .الميداني

  
وهو . و يقوم على خبرتهم الحياتية    فه. نشر المعلومات  تعليم الفعال للبالغين مجرد    ال ويـتجاوز 

فبإمكان أعضاء  . سياق معارفهم واعتقاداتهم  يـساعدهم علـى استكـشاف أفكـار جديدة في           
 القـروي أن يحـددوا المشاكل المرتبطة بالفقر التي يواجهونها في حياتهم اليومية              مـصرف ال
 همالميدانيين وتدريب والبد من تعيين الموظفين     .  حلول محلية مناسبة وتطبيقها    يجاد إل تحمسواوي

 فعالين لتعليم   ميسرينيصبحوا  لتحقيق الهدف الخاص المتمثل في أن        بعناية   يهمواإلشـراف عل  
 . الكبار

ـ اوتتـراوح المو   أسس إدارة  و القرية   مصرفها الدورات التعليمية بين إدارة      عالجع التي ت  يض
تطبق ج كل منظمة    وترّو. صحة وتغذية النساء واألطفال   النهوض ب إلى  المحـدودة   المـشاريع   

ويتوقف . ع في اجتماعات مصرفها القروي    يضا من المو  ختلفاًإلقـراض مـع التعليم مزيجاً م      ا
ـ ااختـيار المو   ع على األهداف التنظيمية، واالحتياجات والطلبات المحلية، وتوافر التدريب         يض

فر الخدمات  وتوا) تنظيم األسرة ك(ع  يضاوالـدعم فيما يتعلق بتقديم الخدمات المتعلقة بهذه المو        
ها من ل رويج، التي يمكن الت)العيادات الصحية األساسيةوالتطعيم ك(  ةنوعيالرفـيعة   المحلـية   

، أثناء فترة القرض التي تتراوح بين أربعة وستة أشهر،          درسُية مـا    وعـاد . خـالل التعلـيم   
دورة كل ل مكتن دراسة معمقة في إطار سلسلة من الدورات التعليمية،        اموضـوع أو موضوع   

ـ   بشأنويـناوب العديـد من الممارسين بين موضوعين اثنين، أي عقد دورة تعليمية              . ابقتهاس
العودة إلى  ثم   دورة عن األعمال التجارية المحدود وإدارة المجموعة،         تليهاموضـوع صحي،    

 . من اجتماع إلى آخر خالل فترة القرضدواليك موضوع الصحة، وهكذا 
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مويل الذاتي  نظامه التشغيلي الخاص للت   " التعليمراض مع   قاإل"كـل ممارس لـنموذج     يـضع   و
الواردة  FUCEC-Togoوتقدم حالة   . لنساء الفقيرات ا المحدود وتعليم    للتمويل الموحد   والـتقديم 

في السياق المؤسسي التحادات    " اإلقراض مع التعليم  " عن نموذج    محددا مثاال   "ألف"في المرفق   
كواحد من  " اإلقراض مع التعليم  "نموذج  ضاؤها   اإلقراض وأع  اتوتقدم جمعية اتحاد  . اإلقراض

 تابعة لهيئة ويتيح اإلقراض مع التعليم التحادات اإلقراض ال      . منـتجات الخدمات المالية العديدة    
ال قراض، و اإل اتاتحادأحد   االلتحاق ب  ن يتعذر عليهم   فرصة الوصول إلى م     توغو -فوسـيك   

 .الريفية النائية في المجتمعات نعشيتي لوا النساء الفقيرات السيما

 القرض األصلي مع تقديم الخدمة التعليمية ١-٢الشكل 

 
  على الزبناء والمؤسساتاألثر مظاهر -٢

 
 دراسات أثر اإلقراض مع التعليم

 
، يقوم على تحسين الصحة والتغذية لدى        األولى هيغت في ص  ،"اإلقراض مع التعليم    "كان هدف   
). ١-٢الشكل  (ن دخل األسر الفقيرة وأصولها       سـن الخامسة، فضال عن تحسي      دوناألطفـال   

 أصولهن  ينمين فائدة في المتناول، وأن      أسعاروكـان يفترض أن تقترض النساء رأس المال ب        
وهذه النتائج واآلثار هي نفسها     .  بأنفسهن أن يبنين الثقة  جمعـن المدخرات و   ياإلنتاجـية، وأن    

نطاق واسع

الفعالية من 
حيث التكاليف

االستدامة 
 المالية

 اإلقراض

جمعيات نسائية

 التعليم

دخراتمالدخل وال

 جمعيات نسائية

المعرفة 
 والممارسة

غذائي التحسين األمن 
 لألسرة المعيشية

جمعيات نسائية

  النتائج    الفوائد    مدخالت البرنامج

املؤسسات احمللية 
القائمة على االكتفاء

 الذايت
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وعالوة على ذلك، يساعد    . نفيذ التصميم والت  المـتوخاة مـن أي بـرنامج إقراض محدود جيد         
درجة غير متوقعة من برامج اإلقراض      إلى  الصحة والتغذية لدى الطفل     النهوض ب التعليم على   

ـ     اإلقراض والتعليم بعضهما البعض عن      عنصراومن المحتمل أن يعزز     . صرفالمحـدود ال
صحة بال قصد النهوض  واالقتصادية على السواء،     عالميةطـريق الـتغلب علـى العوائق اإل       

ـ و  من خالل من المزمع تحقيق هذه اآلثار أيضا، ١-٢وإلى ذلك، وكما يوضح الشكل  . تغذيةال
 والحفاظ على استدامته    النهوض به ، تستطيع المؤسسات المحلية     فعال من حيث التكاليف   نظـام   
 . مالياً

 
ه  لتقييم شكل  ٩اإلقراض مع التعليم في السنوات األخيرة     برنامج   عن   عديدةدراسـات   وأجـريت   

على ن على مدى عدة سنوات      اخاص، أجريت، تحت مراقبة صارمة، دراست     بوجه  و. األصلي
 جنوب غربي غانا Lower Pra Rural Bank مصرف نامجبرإطار  في  ذاته،الـبحث مـنوال  

مجمل إلى  ن  ان الدراست اوتخلص هات . ١٠ على مرتفعات بوليفيا   CRECER" كريسير"امج  نوبـر 
مع أصغر أطفالهن الذين ال     (د ُعِقدت مقارنات بين النساء      وق. االسـتنتاجات الملخـصة أدنـاه     

ثالث سنوات في برنامج    ون سنة   لمدة تتراوح بي  الالئي شاركن   ) يـتجاوز عمـرهم سن الثالثة     
نتمين إما إلى مجموعات أساسية أو إلى مجموعات        ي والنساء الالئي    اإلقـراض مـع التعلـيم،     

 بوركينا فاسو،  و وأوغندا، ي إكوادور، كمـا أفضت دراسات عديدة أخرى أجريت ف       . مـراقبة 
 .نتائج مهمةإلى ومالي وهندوراس ، وتنزانيا

 
 
 

  الخدمات الماليةتأثير
 

، تبين تقييمات برامج    المحدود التي أجريت بشأن برامج اإلقراض       ١١ الدراسات علـى غـرار   
الربح  أي زيادة    –ارتفاع مستويات األمن المعيشي في صفوف الزبناء        " اإلقـراض مع التعليم   "
وفيما يلي بعض األمثلة عن     .  علـى مدار العام، وتراكم األصول وتوفير االستهالك        طـراد با

 :مظاهر التأثير
 

 في غانا، حققت زبونات اإلقراض مع التعليم، بين فترات          .الدخل من خارج المزرعة    •
 الشهرية المتأتية من    اتديراالعمـل األساسـية وفترة المتابعة، زيادة كبيرة جدا في اإل          

غير المشاركات في المجتمعات ذاتها أو      ب مقارنة   –ضعف   ال ناهزت –خارج المزرعة   
إلى دخلهن  زيادة  ت معظم الزبونات    عزو. بالـسكان المقيمـين في مجتمعات المراقبة      
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 أو يدفعن    بالجملة  يشترين أصبحن إذ   ،اإلنتاج وسائل   تكلفة ضيخفتتوسع مشاريعهن، و  
أو منتجات جديدة بفضل الحصول      أنشطةبلن على   ويقراض،  تقاالالمقابل نقدا بدال من     

 .على القروض
 
فـي بوركينا فاسو، وسعت المقترضات، بعد حوالي ثالث سنوات تقريبا،           . األصـول  •

زاد ما يناهز ثلث المجيبات نطاقَ      بينما  ،  %٨٠لدخل بمعدل   ل لمدرةاتهن  نطـاق أنشط  
زيادة في   مرن الكثير استثوقد تبين أن العديد من النساء       . نـشاطهن بما يفوق الضعف    

قـدراتهن اإلنتاجـية أو تحـسينها عن طريق شراء أصول ثابتة، مثل أواني الطهي               
 .المصنوعة من األلومنيوم والخزف، وإقامة نقاط بيع منتظمة في السوق

 
فـي مالي، عززت المشاركة في البرنامج قدرات األسرة المعيشية على           . الـصدمات  •

فقد .  األزمات أو الصعوبات االقتصادية    ات فتر تخفيض عنصر المخاطرة والتعامل مع    
كان من المستبعد أن تشهد الزبونات الالئي شاركن في البرنامج لمدة عام أو عامين ،               

 أو أنهن كن غير قادرات عن إدارة        ضائقة غذائية مقارنـة مع الزبونات الجديدات،      بال
 .  خالل اإلثني عشر شهرا التي سبقتبسبب العوز الماليعهن يرامش

 
 لنساء االقتصادية في أي برنامج    ا على قدرات    تأثيرات من هذا القبيل   حدوث  ل ويجـب التحسب  

إلقراض المحدود، بغض النظر عن وجود تعليم إضافي أو          من برامج ا    جـيد التصميم والتنفيذ   
ي على تحقيق هذه    ومصرف القر ال قدرة خدمات    ال يحد من  ويبدو أن إضافة التعليم     . انعدامـه 
 .لفقراءإلى ا في كل برنامج إقراض محدود موجه توخاة المحوظةملاآلثار ال

 
 ر الخدمات التعليميةتأثي

 
 المتعلقة مستقلة التـي أجريت عن البرامج التعليمية ال       ١٢كمـا هـو الحـال فـي الدراسـات         

 حدوث" اإلقراض مع التعليم    " ة من برامج    ستنتاجات المستخلص تبـين اال   الـتغذية، /الـصحة ب
، ذاتيا الصحة، والممارسات المبلغ عنها      بشأن معارف الزبونات    ى مستوى  عل تغيـرات إيجابية  

 :األمثلة عن مظاهر التأثيروفيما يلي بعض . وبعض النتائج في مجال الصحة
 

 في غانا، ارتفع بشكل كبير وإيجابي، في الفترة الفاصلة بين           .الطبيعيةالرضـاعــة    •
حليب المواليدهن  يرضعن   الالئيعدد المشاركات    الفتـرة األساسـية وفترة المتابعة،     

مقارنة مع  بال،  دارههإ، بدل   )لباءال(كولوستروم  أي ال ألجسام،  امضادات  بغنـي   األول ال 
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 األمهات المشاركات في البرنامج أطفالهن      ترضعأكما  . المجموعتين غير المشاركتين  
 إلى الملوثات    بغير سبب  عرضن أطفالهن ي لم وبذلك   – ستة أشهر    نحو –لفتـرة أطول    

 رغم  ،ولم تتوقف الزبونات  . مـن سـوائل غير حليب األم      الموجـودة فـي الطعـام       
عن إرضاع أطفالهن قبل األمهات غير       مـشاركتهن فـي أنشطة ممولة من القروض،       

 .بل إنهن كان أقل ميال إلى استخدام الرضَّاعاتالمشاركات، 
 

برنامج كيفية   بوركينا فاسو، تعلمت النساء المشاركات في ال       ي ف .الرضـاعة المكملـة  •
وفي الماضي القريب، كان    . تقديمه ألطفالهن الرضع  وقت البدء في    إعداد ثريد أخثر و   

حتى يبلغ السنتين؛ والنساء المشاركات     وحده  بإمكان الطفل أن يعتمد على حليب الثدي        
 صلب إلى إعداد ثريد خاص وإغراء الرضيع بتناول طعام          كثر ميال في البرنامج كن أ   
 . منذ حداثة سنه

 
 في بوليفيا، أشارت األبحاث األساسية إلى أن أحد المواضيع          .معالجــة اإلسهــال  •

الرئيـسية المـتعلقة بالتعلـيم يتمـثل فـي الحاجة إلى إعادة إماهة األطفال المرضى          
ن عن تزويد أطفالهن بالسوائل، أو      يقلعوقد ذكر العديد من األمهات أنهن       . باإلسـهال 

 أن مدهم بالسوائل سيزيد تفاقم      نعتقديهن باإلسهال، إذ    ، عندما يصاب أطفال    منها قللني
وبين البداية والمرحلة   . وبـدل ذلك، يقدمن لهم طعاما جافا، كالخبز       . المـشكل فقـط   

الالحقـة، تبين وجود فارق موجب كبير، في النسبة المئوية للزبونات اللواتي اعترفن             
سوائل مختلفة،  " (المعتادسوائل أكثر من    "أنهن قد أعطين أطفالهن المرضى باإلسهال       

 . غير المشاركات في البرنامجبمقارنة ) مبما في ذلك حليب األ
 

 وفـي بوليفيا أيضا، أظهرت نسبة أطفال النساء المشاركات في البرنامج،            .التحـصين  •
 تحسنا إيجابيا ومهما، مقارنة     DPT3المستفيدين من تطعيم    و البالغـين مـن العمر سنة     

 ال سيما في ضوء   مر جدير بالذكر    األوهذا  .  البرنامج أطفـال غيـر المشاركات في     ب
أحد وقد يكون هذا الفارق دليال على       . في مراحله الالحقة  تطعيم  التراجع نطاق تغطية    

  لسلسلة التطعيمات  نللبرنامج بتشجيع األمهات على أن يخضعن أطفاله      اآلثار اإليجابية   
جال الصحة بدعوتهم إلى    ، وفـي بعض الحاالت، يتوجهن إلى العاملين في م         بكاملهـا 

 . بانتظامتقديم هذه التطعيمات خالل االجتماعات التي تعقدها مجموعات المقترضات
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ما يحققنه من   وممارساتهن و   معارف األمهات  ا التأثير في  هذمثل   توقع حدوث    ومـن المـؤكد   
النظر بصرف  ،  ةالتغذي/الصحةجيد التصميم والتنفيذ يتعلق ب    أي برنامج تعليمي     خالل    من نتائج

  هذا البرنامج  ويبدو أن الجمع بين   . تقديم اإلقراض المحدود أم ال    ل كان قائما على نظام      عما إذا   
كما أوضحت دراسة غانا أن     . بالغين قوة تعليم ال   ينال من  يجب أال ي  ومصرف القر الوخدمات  

ز التغذية قد يعمل على تعزي    /تـشجيع المـتعدد المصادر على تغيير السلوك المتصل بالصحة         ال
فيما بين هذه المصادر وحينما تركز على نفس        عندما يكون هناك تناسق تام      علـى نحو متبادل     

 المراكز  –مصادر موثوقة   من  ن الدعم الذي يأتي     إلت األمهات   اوق. المجمـوعة مـن الـناس     
الـصحية المحلية، والموظف الميداني التابع لبرنامج اإلقراض مع التعليم، فضال عن أعضاء             

 لمدة  رضاعة طبيعية فقط   إلى محاولة إرضاع أطفالهن      ن حدا به  – ض األخرى جمعـية اإلقرا  
 المواليد الجدد   مناولةويمثل هذا التغيير تحوال جذريا عن الممارسة الشائعة المتمثلة في           . أطول

 .  والدتهمالتي تليماًء ومشروبات أخرى في األيام أو األسابيع األولى 
 

 يميةأثر كل من الخدمات المالية والتعل
 

األمـثل، أن يتم تقييم إمكانية تحقيق أثر تآزري ناجم عن تقديم خدمات التعليم واإلقراض معاً                
من خالل تصميم بحث يقارن بين اآلثار النسبية الناجمة عن تدخالت اإلقراض والتعليم القائمة              
بـذاتها مـن جهـة ومن جهة أخرى االستراتيجيات القائمة على تقديم مجموعة من الخدمات                

، لم يتناول سوى عدد قليل من هذه األبحاث التحديات          ألسفلو. الموحدة أو على نحو متوازي    
وقد تكون بعض اآلثار الجلية في تقييمات برامج        . ١٣هذا الشكل المثالي  التي يطرحها   العملـية   

وفيما يلي  . كليهما التعليمي أو    عنصر أو ال  العنصر المالي اإلقـراض مع التعليم ناجمة إما عن        
 :محتملةال التأثيراتتضافر مظاهر األمثلة عن بعض 

 
 "الجوعكتاب الخالص من  "، يعرف   ١٤ استنادا إلى عمل شولر وهاشمى     .تمكـين المرأة   •

أن تكون لها ثقة بنفسها وأن تكون لها نظرة         ) ١: مـسألة تمكين المرأة بأنه من ناحية      
أن ) ٣و  ية  أن يكـون لها مركز وقوة تفاوضية داخل األسرة المعيش         ) ٢و  مـستقبلية   

وفي كل من غانا وبوليفيا، كان      . يكـون لهـا مركز وعالقات داخل المجتمع المحلي        
 على ثقة   بياًواضـحا أن الوصـول إلـى الخدمات المالية والتعليمية قد أثر تأثيراً إيجا             

 من  وصنفت المشاركات في البرنامج   . النـساء بأنفـسهن وعلى مركزهن في المجتمع       
مقارنة بغير  (الئـي عبرن عن ثقة أكبر بأنفسهن        غانـا مـن ضـمن المـشاركات ال        

 مستقبالً وأنهن قادرات على حماية أطفالهن       أن باستطاعتهن زيادة الربح   و) المشاركات
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وفيما يتعلق بالمشاركة في الحياة المجتمعية،      . من مرض اإلسهال واألمراض األخرى    
في المراسيم  المشاركات في غانا كن يضطلعن بأدوار أكثر حيوية         النـساء   ظهـر أن    

المشاركات في بوليفيا أصبحن    النساء  المجتمعـية، مـن قبـيل الجنازات، وظهر أن          
وفي كال البلدين، كانت    . يترشـحن للمناصـب في الهيئات الحكومية المحلية ويتقلدنها        

 المتعلقةنصح اآلخرين بشأن الممارسات الجيدة      ل استعداداالنـساء المـشاركات أكثـر       
 بصورة كافية ما إذا     غير أنه لم يتضح   .  باألعمال التجارية  النهوضالتغذية و /الـصحة ب

  في  المرأة تأثيرلم يزد   ف. المعيشيةالتفاوضية داخل األسرة    النساء   زادت قوة    كانـت قد  
ما عدا حالة في بوليفيا تتعلق      ،  المعيشيةستثمار الخاصة باألسرة     من قرارات اال   العديد

إرسال  هر تأثير المرأة في قرارباإلنفـاق علـى إصـالح البـيت، وفي غانا حيث ظ          
لمدة في البرنامج    مشاركة النساء    وقد تكون . األطفـال إلـى المدرسة أو عدم إرسالهم       

 كافية إلحداث تغيير عميق في موازين القوى        غيرثالث سنوات   وسنة  تتـراوح بـين     
 .والتوقعات داخل األسرةالمترسخة 

  
ـ  حمـية ال •  غانا دراسة عن    ي ف يالطب" وشينوج" باحثو معهد    أجرى . لألطفال ية الغذائ

أطفال و" اإلقراض مع التعليم  " برنامج   ي ف مشاركاتالالنساء  النظام الغذائي لدى أطفال     
  يتناولون غذاء من نوعية    أطفال المشاركات   أن استنتجواو.  أيضا غيـر المـشاركات   

 .١٥ة بدرجة كبيرلىعقدِّرت بأنها أ لهذا الغذاء الوحدات الحرارية أن كما . نسبياأعلى
 

 الحالة  أن غانا   ياألطفال ف قياسات تعلقت بهؤالء     أوضحت   .حالـة األطفـال التغذوية     •
لعمر ل بالنسبة الوزن   – سنة واحدة الـتغذوية ألطفـال المشاركات البالغين من العمر         

مقيمات في  الالنساء  أطفال  مقارنة ب  كبير   تحسنت أيضا بشكل   –لعمر  ل بالنسبةوالطول  
على سبيل المثال، انخفضت نسبة أطفال المشاركات        ف .قبةمرامجـتمعات الخاضعة لل   ال

 معدللعمر، ب بالنسبة ل الطول  على أساس    التغذية،   وءسيعانون من   المصنفين على أنهم    
األطفال الذين  نسبة  بالفعل   زادتبين نقطتي البداية المتابعة، بينما      مئوية   درجات   يثمان

 . مراقبة المجتمعات الخاضعة للي فةسوء التغذييعانون من 
 
 هلباطمر على رضا الزبون ويثتأال
 

 عما  ُيسألن حينما ف . بالقليل من االهتمام   "اإلقراض مع التعليم  " إزاء برنامج    ةرضا الزبون حظي  
 اإلشارة إلى دون  و .نعمتجيب معظمهن ب   ،"اإلقراض مع التعليم   "برنامج إزاء   ات راضي نذا ك إ
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ـ  صعب تقييم  ي) قابل انعدام الخدمات بالمرة   م(اإلقراض مع التعليم    برنامج   عـن    رامج بديلـة  ب
، وكلتاهما عمليتان كثيرتان    كل مرة ض  ارتقالسداد الناجح وتكرار اال   ما عدا ب   –درجـة الرضا    

 . ١٦ برامج اإلقراض مع التعليمينسبيا ف
 
ـ     و  عندما  حدة، حتى والخدمات الم عن    راضيات  النساء أن تي تفيد  ال رواياتهـناك بعـض ال

 شكلتوفي بوليفيا حيث    .  بغير ذلك  إلى االقتناع جتماعية  ضغوط اال ال وأ ظـروف التـدفعهن   
عن التخلي عن الديون    للتوقف جماعيا ُعنوة     اسياسيتنظيما   التمويل المحدود المـستفيدات من    

التمويل المحدود   مؤسسات   تي تفرضها  السداد ال  شروط الفائدة المرتفعة و   أسعار على   احـتجاجا 
على " رفض تسديد الديون   " إبان حملة  )CRECER" (كريسير"برنامج   حافظت زبونات المحلية،  

 العديد منهن   قالت ، عن السبب  نوعندما سئل . سداداحتـرامهن لمواعيد ال   وفـائهن للبـرنامج     
، فال يقتصر دورهم على استعادة      يعتنون بنا " كريسير"مسؤولي برنامج    إن: "موظفي البرنامج ل

 ."        نا تعليمتولونلينا ويإالقروض، وإنما يتحدثون 
 
ـ و  اثنين أو أكثر من     بينختيار  اال ليوم أوغندا، يمكن للنساء ا    ماكن الواقعة شرقي   بعض األ  يف

ـ  المقدم المحلي   وهي" فوكاس"ات مؤسسة    زبون توقد اختار . المحدود خدمة اإلقراض    يمقدم
 ينالموظف نخبر وأ ، االستمرار في التعامل مع المؤسسة،     أوغندالخدمـة اإلقراض المحدود في      

 ".التعليم "استفادتهن من عزى إلى يقرارهنأن 
 

اإلقراض  " خدمة)RCPB(شبكة الصناديق الشعبية لبوركينا فاسو   م  دتقف ، بوركينا فاسو  يفأمـا   
وتعتقد .  هذه  شبكة اتحادات اإلقراض   تي تقدمها منتجات ال الخدمات أو الكواحدة من   " مـع التعليم  

ية يمنحها ميزة تنافسية    و القر المصرفية لخدماتاالتعليم مع   خدمـة    أن تقـديم      الـشبكة  دارةإ
 .  ذاتهالى المجتمعاتإية فقط و القرالمصرفية اتخدمتقدم ال وطنيةأية منظمة بالمقارنة مع 

 
 ا تقدير إنما أيضا  و  فحسب، حدةوالخدمة الم عن   الرضا العام    ةهـذه األمثلة الثالث   وال تعكـس    

ـ   ي ف١٧ريثتأ دراسات اليالتعليم فعن رضا  درجة الجرى استقصاءوقد .  التعليم عنصر ل اخاص
 إلى أي حد كانت      : " وهو ،سؤال واحد فقط على المستفيدات    طـرح   بوليفـيا وغانـا، لكـن ب      

 ٧١فمن أصل   ".  التعليمية مفيدة؟  دوراتفي ال المقدمة لكن   التغذية  /الصحةب المتعلقةالمعلومات  
أنها ب  في المائة منهن   ٣٧ أجابت، و "مفيدة جدا  "منهن أنها   في المائة  ٦١ت  ردمجيبة في بوليفيا    

، فمن أصل   أما في غانا  .  ال تعرف  ، وامرأة واحدة  "قليلة الفائدة "واحدة فقط أنها    قالت  و" مفـيدة "
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أنها  في المائة ب   ٢٧ أجابت، و " مفيدة جدا " أن المعلومات     في المائة  ٦٧ت  رد ،مـستجية  ١٠١
 ". مفيدة"
 

على  خدمة من الخدمات     لكل الزبناء   يعطيهابية التي    القيمة النس  ديروتسمح العديد من األدلة بتق    
ديناميكيات المجموعة، والقروض، والمدخرات،    (اإلقراض مع التعليم    حـدة المكـونة لرزمة      

 عنصر  ورغم أن ). األعمال التجارية أفضل  والتوعـية الـصحية والغذائية، والتعليم المتصل ب       
 التوعية يزيد مع عنصرقديرهن ل أكثـر ما يجذب الزبونات في األصل، فإن ت     اإلقـراض هـو   

 Kafo ("كافو جيجينيو" في برنامج نفمثال، عندما سئلن عن أكثر شيء أعجبه. مـرور الوقت 

Jiginew (        ،في البرنامج  المشاركات   الزبونات   ذكرتلتقديم خدمة اإلقراض مع التعليم في مالي
 .١٨ضاقر اإلكما ذكرن عنصر التعليم  عنصرمنذ عامين

  
 )Kafo Jiginew"  (كافو جيجينيو " اإلقراض    ا أجراها اتحاد   ١٩ حديثة واستقصت دراسة 

ي مالي األعضاء الجدد في ثمانية اتحادات إقراض كانت تقدم           ف  )Nyesigiso"  (نييزيجيزو"و
" تأهيل" كافية من أجل     وقد اعتبرت هذه الفترة   .  خدمة اإلقراض مع التعليم لمدة أربعة أعوام      

م للحصول على العضوية الفردية التقليدية في اتحاد          أعضاء برنامج اإلقراض مع التعلي     
 برنامج اإلقراض مع التعليم، فهن لسن سوى أعضاء            بوصفهن أعضاء في  (اإلقراض  

ستطعن االستفادة من   يباالنتساب في اتحاد اإلقراض، من خالل العضوية في المجموعة، وال            
 اتحادات  ياء الجدد ف  األعضهوية  وحدد االستقصاء   ).  الخدمات األخرى التحاد اإلقراض   
اإلقراض مع التعليم وما اذا كن قد تركن هذه           برنامج  اإلقراض القادمات من مجموعات      

 ءعضامن النساء األ    ٢٠٧من أصل   ف.   االلتحاق باتحاد اإلقراض   بعدالمجموعات مباشرة   
اإلقراض برنامج   من مجموعات      في المائة   ٣٥   جاءت شملهن االستقصاء، الالتي    تجديداال

 في المائة   ١١  بينما تركت  االستمرار مع هذه المجموعات       في المائة  ٢٤اختارت  تعليم، و مع ال 
 . هذه المجموعاتمنهن

 
اإلقراض برنامج   مجموعات   فيمشاركتهن   افع وراء مواصلة أو عدم مواصلة     ولن عن الد  ئوس

 ي وفيما يل  .مـع التعلـيم واالنضمام في نفس الوقت بصفة فردية كأعضاء في اتحاد اإلقراض             
 :األسباب التي ذكرت في معظم األحيان لمشاركتهن في برامج اإلقراض مع التعليم

 
 %٩٦    يستحسن التضامن الذي تتيحه المجموعة   •

  %٩١       يستحسن الجانب التعليمي •
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 %٨٩  يستحسن فرصة الحصول على أكثر من قرض في وقت واحد •

 %٨٥    الرغبة في االدخار في إطار هذه المجموعة •

 %٣٤  بة في الحصول على خدمات أخرى لإلقراض مع التعليمالرغ •
 

( تركن مجموعاتهن، وذلك عقب التحاقهن المباشر باتحادات اإلقراض          يوأبـدت معظم اللوات   
رغبـتهن في الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المصممة لتلبية حاجتهن           )  مجيـبة  ٢١

 فائدة منخفضة وتسديد    بأسعارطول  علـى نحو أفضل، مثل الحصول على قروض أكبر لمدة أ          
 من  ن منهن عن امتعاضه    في المائة  ١٠ولم تعبر إال نسبة     . أقـساط القـروض بوثيـرة أقـلً       

. االجـتماعات المتكررة أومن الصعوبات التي يواجهنها مع األعضاء اآلخرين في المجموعة           
 . كل سببها الجانب التعليمياولم تذكر أي منهن مش

 
تقييما للمرحلة  " لمقدمي خدمة اإلقراض مع التعليم الجدد        "من الجوع الخالص  "مؤسسة  وتتـيح   
. يةومصارف القر إلى ال ض والتعليم   اقراإل خدمة   د قروض الجولة األولى من    يسدتبعد  " األولى

وتتضمن التقييمات مقابالت جماعية ممنهجة مع أعضاء مصرف القرية لتحديد سبب التحاقهن            
ينبغي تغييره   ، وما  يحظى بتقديرهن  ، وما ال   الخدمات المقدمة   يستحسنه أكثر في   بالبرنامج، وما 
 : على سبيل المثال ذلكومن. وكيفية تغييره

 
ـ  •  الزبونات  ة على ألسن  كراراكانت أكثر اإلجابات ت   ) ٢٠٠١مـارس   /آذار( بنـين    يف

ـ الجد  اتحاد صناديق االدخار    اقدمهتي ي اإلقـراض مـع التعليم ال     خدمـة    فـي      اتدي
هي أنهن اخترن المشاركة  ألن      ) FECECAM(راعي في بنين    وتعاضدية القرض الز  

من الخدمة  " ىالتعليم المتلق "وبعد انتهاء مدة القرض األول، كان       ". التعليم"الخدمة تتيح   
وتضمنت اإلجابات األخرى االستفادة من     . هـو الجانب الذي استحسنته الزبونات أكثر      

 .وعةالقروض، وفرص االدخار، والتضامن بين أعضاء المجم

في ) ٢٠٠٠أغـسطس  /آب ( FITSE Karonga Microfinanceوبالنـسبة لـبـرنامج    •
التعليم مراراً،  عنصر  في غينيا، ذكر    ) ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول (OICمـالوي و برنامج     

 . عند سؤال النساء عما يعجبهن أكثر في البرنامجرااكر األكثر تم يكنلكنه ل

غيرة من اتحادات اإلقراض في     ، وهي شبكة ص   TIAVO  تيافو أمـا بالنـسبة لـشبكة      •
 فيمة وقابلية تطبيق التعليم     ءمدغـشقر، فقـد تركـزت إجابات النساء على مدى مال          

 وقاية، ل ه، بل واستخدمن  هوقد شعرن أن بإمكانهن استخدام ما تعلمن      .  اليومـية  نحـياته 
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.  والـتعامل معه وإدارة قروضهن ومشاريعهن إدارة أفضل         مـن المـرض    أطفـالهن 
ة مشور تقديم ال  استطاعتهن أن ب  من تلقاء أنفسهن   بعضهن   ت، ذكر وعـالوة علـى ذلك    

 ).٢٠٠٠يناير /كانون الثاني ( بخصوص ما تعلمنهنساء المجتمع المحليغيرهن من ل

 
في " اإلقراض مع التعليم  "لتقديم خدمة    "هاينغوناال"كما ذكرت نساء أعضاء في برنامج        •

غيرهن من   بالنسبة لحياتهن وحياة     مدغـشقر فـي أحيان كثيرة التعليَم وأهميته العملية        
 تبادل األفكار مع باقي األعضاء حول كيفية معالجة بعض          نكما ثمن . نـساء المجـتمع   

 ).٢٠٠٠يناير /كانون الثاني(المشاكل التي واجهنها 

جمعية العمل لمحاربة    تي تقدمها   ال" اإلقراض مع التعليم  " األعضاء في خدمة     وسـئلت  •
.  في الدورات التعليمية   ن أكثر شيء نال استحسانهن    ع،  يفي هايت ،  )ACLAM" (الفقر

ـ     ممارسات صحية أفضل في بيوتهن فحسب،       اعتمادن بذكر قدرتهن على     يفلـم يكتف
 على  ترددهنوإنمـا ذكـرن أيـضا انخفـاض المـصروفات نتيجة انخفاض وثيرة              

كانون (المستـشفيات بفـضل تحسين قدرتهن على الوقاية من المرض والتعامل معه             
 ). ٢٠٠١يناير /الثاني

بغيره من   مقارنة   لجانب التعليمي وتبـين هذه التقييمات لمدى رضا الزبونات استحسانا فعليا ل         
كما أنها مفيدة من حيث كيفية زيادة الرضا        . إلقراض مع التعليم  ا الجوانب األخرى في برنامج   

التعليمية  على طول مدة الدورات       أحيانا تعترض النساء و. تجـاه التعلـيم والمكونات األخرى     
ية ورف القر امصال وتيرة اجتماعات    بشأنمن جملة اعتراضات أخرى أعم      ما يكون ذلك    عادة  (

ومع ذلك، تعبر الزبونات، في غالب      . ، بسبب الوقت المستقطع من أنشطتهن التجارية      )وفترتها
يغطي سلسلة أوسع من    الذي   من التعليم    المزيداألحـيان، عـن رغبـتهن في الحصول على          

 . المتعلقة بالصحة واألعمالعيضاالمو
 

، "طلب"ترجم بالضرورة إلى    ياإلقراض وفرص االدخار ال      التوعية في مجال  عـن   والرضـا   
ـ  ولم ). أو القدر الذي هن على استعداد لدفعه      (لخدمات التعليمية   االسـتعداد لدفع مقابل     ى ا بمعن

، )٣-٢انظر اإلطار   (انيا   في تنز  ةقليلأبحاث   باستثناءة بالطلب على التعليم،     تعلقتنجز أبحاث م  
حـيث قالت الزبونات المستفيدات من خدمة اإلقراض مع التعليم إنهن على استعداد لدفع مبلغ               

 . القروضن فائدة مرتفع عباإلضافة إلى سعرإضافي للحصول على التعليم، 
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وقـد تحدى بعض أصحاب النفوذ في مجتمع التمويل المحدود مقدمي خدمة التعليم الموحدة مع    
ويقولون إن زبونات اإلقراض    .  التعليم لقاءإلقراض المحدود فيما يتعلق بفرض رسوم إضافية        ا

رن فعال اآلثار اإلضافية المقدمة من خالل التعليم اإلضافي حق قدرها،           المحـدود إن كـن يقدّ     
 مقدمو خدمة اإلقراض    يلجأومع ذلك، لم    . فسوف يدفعن التكلفة الحقيقية لهذه الخدمة اإلضافية      

 أكبر مقارنة مقابل  طلب   تغطية التكاليف اإلضافية للتعليم اإلضافي عن طريق         إلىالتعليم  مـع   
فمن جهة، لم تكن لدى مقدمي الخدمة       . فقط ية الخدمات المصرف  لقاءبالمـبلغ الـذي قد يطلب       

وينطوي قرار  . وليسوا في حاجة إلى ذلك، من جهة أخرى       رغـبة فـي طلب رسوم إضافية،        
هذه المسائل في المرفق    بحث  وتُ.  التعليم على قضايا فلسفية مهمة     ءلقافـرض رسـوم إضافية      

 ."اءب"
 

 التأثير على األساس المالي  
 

المخصصة " اإلقراض مع التعليم  "جمـيع اآلثـار التـي تم التبليغ بها تحققت في إطار برامج              
 في غانا   تأثيرث تقييم ال  ابحالمتعلقة بأ  جولة المتابعة    يتجرأو. لتحقـيق االكـتفاء الذاتي المالي     

 يقدم خدمة اإلقراض مع التعليم Lower Pra Rural Bank، عـندما كان مصرف  ١٩٩٦عـام  
، كان  في ذلك الوقت  و. أعوام تقريبا  أربعة   طيلةمستخدما مجمل رأس ماله الخاص بالقروض،       

ة ئة، مما يعني أن نسبة الفائد     االمفي   ٨١ للبرنامج نسبة    تشغيلييـبلغ معـدل االكتفاء الذاتي ال      
 المصرف على تقديم خدمة     إنفاقئة من   االمفي   ٨١التـي تـدفعها المقترضـات كانت تغطي         

. كواحدة من الخدمات العديدة المقدمة إلى المجتمعات المحلية المجاورة        " اإلقـراض مع التعليم   "
 فقدان  ي لكن دون احتياط   ،ت تكالـيف التـشغيل التكالـيف المالية بما فيها فائدة الدين           شـمل و

 للبرنامج حسب ما جاء     تشغيلي، بلغ االكتفاء الذاتي ال    ٢٠٠٠يونيه  / حزيران حتىو. القـروض 
 خدمة  التي تقدم ،  ) CRECER" (كريسير"وكانت مؤسسة   . ئةاالمفي   ١٣٠فـي التقارير، نسبة     

ثالث التي وصفها كل من      ال اإلقراض مع التعليم في بوليفيا، إحدى مؤسسات اإلقراض المحدود        
: تحدي مؤتمر قمة اإلقراض المحدود    "في بحثهما بعنوان    " فر ميهان جيني"و" ديفـيد جيبـسون   "

. ٢٠"العمل من أجل االكتفاء الذاتي المالي المؤسسي مع مواصلة االلتزام بخدمة أشد األسر فقرا             
تضاهي، بل يفوق بعض منها،      "كريسير" الكفاءة واالستدامة المالية لمؤسسة      توكانـت معدال  

 القليل أو لم تقدم شيئاً على اإلطالق في مجال          قدمتا للتين ا خـريين، األمؤسـستين   ال معـدالت 
 تشغيلي، بلغت نسبة االكتفاء الذاتي ال     ٢٠٠٠وفي نهاية عام    . التعليم إلى جانب خدماتها المالية    

في  ١٠٦ فائدة الدين واحتياطي خسارة القروض، نسبة         ذلك  بمـا في   ،"كريـسير "لـمؤسـسة   
 .ئةاالم
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 على أساسلتكلفة  ل تحليال محاسبيا٢١"دانفورد"و " دايكي"و  " فور دير بروجه  "أجـرى كل من     و

إلقراض ل مختلفة   ٢٢كل واحد من أربعة برامج    لثالث سنوات   البـيانات المتعلقة بالنفقات خالل      
ويتناول . يةو القر يةمصرفالخدمات  المـع التعلـيم، وذلك لتقدير تكلفة التعليم إلى جانب تكلفة            

التعليم "ية مع     و القر يةمصرفالخدمات  العليم كشكل من أشكال      برنامج اإلقراض مع الت    التحليل
ية إلى  و البرامج المصرفية القر   وفرهختلف عن التعليم الذي ت    نحو ي  على،  "كعنـصر إضـافي   

تعليم "وحتى بدون   . ية خاصة بهن  و مصارف قر  ةأعـضائها لمـساعدتهن علـى تكوين وإدار       
ية في عدد من    والخدمات المصرفية القر  ، يشارك الموظفون الميدانيون المختصون في       "إضافي

ـ   دورات الـتدريب     مصرف لمعظم االجتماعات العادية ل    بدء التشغيل، ويحضرون  المـتعلقة ب
والمصاريف التي يحتاجها    المدة خٌصصتوقد  . ي ويقدمـون خاللها النصح واإلرشاد     والقـر 

ـ  ـ  وومديـر (ن  ون الميدانـي  والموظف وعية في  خـالل االجتماعات المنتظمة للت    ) هموهم ومدرب
". يالتعليم اإلضاف "من أجل   المواضـيع الصحية والغذائية وفي تنظيم األسرة وإدارة المشاريع            

 من وقت  ما ينفقه موظفو البرامج المحلية    وتمـثل هـذه التكالـيف المخصـصة نسبة مئوية م          
 في التدريب واإلشراف والمهام اإلدارية وأنشطة المساعدة التقنية وأنشطة التدريب           اريفومص

ـ ا ـ  يلت الواليات في   مستقرونالمدربون التقنيون واإلداريون ال   /ها داخل البلد المستشارون   نظم ي
 .المتحدة األمريكية

 
خالل مدة ثالث سنوات بين     " زيادة التكاليف المترتبة عن التعليم اإلضافي     "وتـراوح متوسـط     

في مالي   وسيطة   نسب بوركينا فاسو، مع     ي ف  في المائة  ٩,٦ فـي بوليفيا و     فـي المائـة    ٥,٩
. ا سنويا  دوالر ٦٣,٨٢فعلى سبيل المثال، كلفت الخدمة المقدمة لكل زبونة في بوليفيا           . وتوغو

في  يمكن أن يوفر  " التعليم اإلضافي "ويوحـي التحلـيل المتعلق بالتكاليف أن التوقف عن تقديم           
 مشروعحسب   بتقدير   ٢٣"جين"و" سميث"ويفيد  .  بالنـسبة لكـل زبونة     ات دوالر ٣,٥١الـسنة   

ضمن البرنامج المتكامل الذي يجمع بين      % ٦ أن نسبة التعليم اإلضافي بلغت       )HOPE( "هوب"
      . إكوادور وهندوراسفي "  اإلقراض المحدود والتعليم"
 

ومـن المـستبعد أن يكون إللغاء التعليم اإلضافي تأثير مهم على التكاليف الخاصة بالموظفين               
 برنامج الخدمات المصرفية في القرية تحتاج إلى نفس         والمعدات األساسية، إذ يبدو أن مواصلة     

العـدد مـن الموظفين الميدانيين ومن المركبات، حتى وإن كانت هذه الخدمات ال تشمل عامل                
ويعزى ذلك إلى أن الوقت الذي يدخره الموظفون الميدانيون الذين ال يقومون            . التعليم اإلضافي 

دية، غير كاف ليتيح لهم، خاصة بالنسبة للعاملين في         بتقديم دورات تعليمية في االجتماعات العا     
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المجـتمعات الـريفية المتباعدة، تقديم خدماتهم للمزيد من المصارف القروية، ومن ثم تحقيق              
إحدى الجهات التي تقدم خدمة     ( في أوغندا    "فوكاس"مؤسسة  ويقول مدير   . المزيد من المكاسب  

موظفينا الميدانيين ال   : "إن) ل التكاليف هذا  اإلقـراض مـع التعلـيم، لكنها غير مشمولة بتحلي         
يـسعهم، حتـى لـو لم نقدم خدمة التعليم، أن يعملوا في اليوم الواحد لصالح مصارف أخرى                  

ومع ذلك، فقد ُيسهم إلغاء إضافة      ". التي يتكفلون بخدمتها حالياً   " المصارف األربعة "إضافة إلى   
لفة الالزمين لإلشراف الداخلي، والتدريب،     عنصر التعليم إلى حد كبير في تخفيض الوقت والتك        

واألعمـال اإلداريـة، وكذا تقليص الوقت والتكلفة الالزمين لتوفير المساعدة التقنية الخارجية             
وبالتالي تمكين البرنامج من تحقيق وفورات تبلغ في مجملها         (والتدريب لدعم التعليم اإلضافي،     

 %.)١٠ ةنسب
 

 هن وأسرهن ومجتمعات  ات الزبون عبرت عنها ثر الفعال التي     تزايد مشاعر الرضا واأل    ويبدو أن 
األربعة برامج  هذه ال  غير أن . تبـرر هـذه التكلفة اإلضافية الناتجة عن إضافة عنصر التعليم          

 ال تفرض رسوما على المقترضات مقابل الخدمة الموحدة، حسب تحليل           حدةوالخدمة الم لتقديم  
القائمة على المجموعة في     مج اإلقراض المحدود  برا تفـوق الرسوم التي تفرضها       التكالـيف، 

المنطق الفلسفي  " باء"وُيناقَش في المرفق    . لقاء خدمات اإلقراض واالدخار وحدها     البلدان نفسها 
 إلى أن تحقيق االستدامة     ي وراء عدم فرض رسوم إضافية     السبب العمل ويعـود   . وراء ذلـك  

 األربعة المشمولة بتحليل التكاليف تقترب      وكانت كافة البرامج  . المالية ليس في حاجة إلى ذلك     
  عمليات اإلقراض مع التعليم الخاصة بها،      يف" ي التشغيل يكتفاء الذات اال"بـسرعة مـن تحقيق      

 أو، على تحقيق هذا الهدف       بوليفيا ي ف "كريسير" و وغ تو ي ف "فوسيك"وحالـيا شارفت مؤسستا     
 دخر الم يحتياطتمويل المحفظة واال  حدة و و أن جميع تكاليف العمليات الم     ي يعن وهذا. تجاوزته

 . يا عائدات الفوائد من عمليات اإلقراضل ككادت تغطيها
 

 القرية من   مصرف خدماتواإلضافي   التعليم القرية مع    مصرف بين خدمات وعـند المقارنة    
 يتب، يكون أداء مقدم   وا معدالت المصاريف اإلدارية والر    حيث، من   اإلضـافي  التعلـيم دون  

 بل يكون   -ضافي مثله مثل أداء مقدمي الخدمات من دون التعليم اإلضافي           خدمـة التعلـيم اإل    
 العديد من مؤشرات األداء التي تم تحقيقها في         ين ب ٢٤"وولر "وقارن.  بعض الجوانب  يأفضل ف 

نتـسعة من أ    نشرة األعمال  لى  إ بياناتها   بلغ ت يية أداًء الت  و القر الخدمات المصرفية  برامج   حس
برو "و" كافو جيجينيو : "يثالثة برامج تقدم خدمة التعليم اإلضاف     ا فيها   بم،  المحدودةالمـصرفية   

معدالت من بين المعدالت    وسـجلت البـرامج الثالثة المتكاملة أدنى ال       ". كريـسير "و" موخيـر 
ما وهو   .تبوا والر ةاإلدارالخاصة ب لمصاريف  فيما يتعلق با    التسعة، المـسجلة في المؤسسات   
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ة راإلداب  األساسية الخاصة  فاري حجم اإلقراض مقارنة بالمص     الفعالـية نسبياً من حيث     بـين ي
بالنسبة و. المحدود اإلقراض   انحصر تركيزها في   يالستة األخرى الت  والـرواتب في البرامج     

الرابعة و األولى   المراتب المنظمات الثالث    احتلت،  ةمقترض لكـل    لمعـدل الـتكلفة بالنـسبة     
أفضل مقارنة  أو كانت    كانت جيدة    اتبة لعدد المقترض   التكلفة بالنس  بنية أن   بينوالسادسة، مما ي  

 مقدمو  احتلو. ي التعليم اإلضاف   دون يةوالقرالخدمة المصرفية   عمليات   بالبنـية التـي تعـتمد     
، أو من   الموظفيننتاجية  إ معدل   حيث من   ةوالسابعة  الرابعو ى األول المراتبة  تكامل الم اتالخدم
 . جموع الموظفينات المستفيدات بالنسبة لمعدد الزبون حيث

 
ـ     تقدم تقارير إلى   والتي  ية  و التي تقدم الخدمات المصرفية القر     ٢٢ومقارنـة بكل المؤسسات ال

 تكاملةنـشرة األعمـال المـصرفية المحدودة، فاق أداء الجهات الثالث التي تقدم الخدمات الم              
حيث الرواتب،  فيما يتعلق بمعدل المصاريف اإلدارية والمعدل من        ) المتوسط(النـسبة المعتادة    

وفاق أداء منظمتين من المنظمات الثالث النسبة المعتادة من حيث التكلفة لكل مقترضة ومعدل              
  قد يؤدي التعليم اإلضافي إلى ارتفاع معدل التكاليف اإلدارية بنسبة          وبينما. إنتاجـية الموظفين  

تعوض هذا  ة   المحفظ  إلى  اإلنتاجية التي تُضاف   فإن أرباح ئة،  االمفي   ١٠و ٦ تتـراوح بـين   
 . معدل المصروفات اإلداريةخفض ، مما يؤدي في واقع األمر إلى االرتفاع

 
 رؤية أعمق مقارنة بمعدالت االكتفاء الذاتي التشغيلي أو المالي، بما أن            قد تقدم وهذه المعدالت   

 وعلى سبيل المثال، تحقق مؤسسة    . تسعير القروض ل وفقاهـذه األخيـرة تحـدد إلى حد كبير          
 المصرفية  اتوهـي مؤسـسة مكسيكية كبيرة تقدم الخدم       ) (Compartamos ("موسكومـبارتا "

ئة، لكن معدل   االمفي   ١٤٣,٧حاليا اكتافاًء ذاتياً مالياً بنسبة      ) ية دون التعلـيم اإلضافي    والقـر 
معدل برنامج بئة، وهو معدل مرتفع جدا مقارنة       االمفـي ا   ٦٢,٦داريـة يـبلغ     اإل هامـصاريف 

ويعزى . ئةاالمفي   ٣٧,٦ البالغ   "برو موخير "ئة ومعدل برنامج    االمفي   ٣٦,٤ البالغ   "كريسير"
 من تحقيق نفس االكفتاء الذاتي      "برو موخير " و "كريسير "يالـسبب وراء عـدم تمكن برنامج      

ها ن الخدمات التي يقدما   امتـناعهما عن فرض رسوم بهذا الحد من االرتفاع لقاء         المالـي إلـى     
 .  التعليمخدمة بسبب تقديم  أقل كفاءةوليس ألنهما –للفقراء 

 
 

   في مجاالت ذات أولوية قصوىتطبيقات جديدة
 

والوقاية من فيروس نقص المناعة اإلقـراض المحـدود كـأداة للتشجيع على تنظيم األسرة          
 اإليدز/ البشرية
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تتيح إمكانيات ضخمة فيما يتعلق بتقديم التمويل المحدود        " اإلقراض والتوعية "يـبدو أن خدمة     
ـ  ية باالعتماد على التمويل الذاتي الواسع النطاق، وذلك في رزمة خدمات واحدة ناجعة             والتوع
وباإلضـافة إلـى التوعية الصحية والغذائية، يمكن لمثل هذه االستراتيجيات لتقديم            . وفعالـة 

 .أن تكون موضوع، وهي بالفعل موضوع، جداول أعمال مختلفة للتوعية          الخـدمات الموحدة  
هتمام، وإن قلت التجارب القائمة     اال يتزايد ، على التوعية الصحية العامة    يتواصـل التركيز  إذ  و

 أكبرثنين من   ال لتصدي ذاتيا ل  ة الممول ةعلـى الوثائق الالزمة، بتسخير إمكانات الخدمة الموحد       
والوقاية من فيروس   تنظيم األسرة   : الـتحديات في مجال الصحة العامة في عصرنا هذا وهما         

 . اإليدز/نقص المناعة البشرية
 
تـشكل حـاالت الحمـل المتعددة والمتقاربة زمنيا والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية              و

. لألفراد واألسر والمجتمع، السيما في الدول النامية      بالنسبة  واسعة النطاق   وتحـديات خطيرة    
 أيضا على  ؤثر فحسب، بل ت   هم تأثيرا بالغا  صحة الفقراء واقتصاد  على   هذه المشاكل    ؤثرت وال

تدهور ألزمات المالية الناجمة عن     لالذين سرعان ما يصبحون عرضة      على   أقل فقرا و   من هم 
ؤدي الحمل المتكرر وتربية األطفال     غالب األحيان، ي   وفي.  أحد أفراد األسرة أو وفاته     صـحة 

وفيات في  وال  معدالت حاالت المرض    زيادة إلىتعانين من سوء التغذية     مـن طـرف أمهات      
 بال هوادة،    فيروس نقص المناعة البشرية    ستشريي إذو. مواليد واألطفال صـفوف األمهات وال   

ـ  فيروس نقص   جراء يمتنمطلع حياتهن اإلنتاجية واإلنجابية بالمرض و     في   الـبالغات    صابت
من لمرض والوفاة   ما يقترن با   أو تهملهن أسرهن ومجتمعاتهن بسبب       اإليدز/ المـناعة البشرية  

 . لوقتالمال واحيث ة من إضافيمتطلبات 
 
أن وجودها يتوقف على صحة زبوناتها      بمؤسـسات اإلقـراض المحدود      يـزداد اعتـراف     و

ا دوارأة التي تعيشها الزبونات اللواتي يؤدين       لعصيبالعديد منها بالظروف ا   يقر  كما  . وأسـرهن 
ويؤكد المسؤولون . مشروعصاحبة الدور  األم و دور   دور الزوجة و   ، أي احدو في وقت    ثالثـة 

 المخاطر التي تتعرض لها الزبونات      جل تخفيض من الممكن امة المحليون أن    عـن الصحة الع   
 باستخدام وسائل فعالة لتنظيم     ملموساومؤسـسات اإلقـراض المحـدود على السواء تخفيضا          

 حادا إلى درجة    اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية    باءووفي بعض البلدان، يكون     . األسـرة 
خطر من خالل انخفاض نمو محفظة اإلقراض، وتراجع        تعرض مؤسسات اإلقراض المحدود لل    

قدرة الحفاظ على الزبونات، وزيادة المتأخرات بالنسبة للمحفظة، وزيادة المسحوبات من ودائع            
المدخـرات، عـالوة علـى وفاة العاملين ذوي الخبرة أو زيادة األعباء التي يتحملونها بسبب                
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ل مثل هذه الظروف، تتساءل العديد من       وفي ظ . رعايـة األقـارب الذين شارفوا على الموت       
و للعديد من مؤسسات    . مؤسسات اإلقراض المحدود عن كيفية خدمة زبوناتهم على نحو أفضل         

اإلقـراض المحـدود القـدرة اإلدارية والمالية على تقديم خدمة للتوعية تقوم على تعزيز ثقة                
سرة، السيما تلك التي    المقترضـات بأنفـسهن من أجل التشجيع على استخدام وسائل تنظيم األ           

، وغير ذلك من القيم والممارسات الصحية ذات        فيروس نقص المناعة البشرية   تمـنع انـتقال     
 .الصلة

 
 التوعية في مجال تنظيم األسرة مع توزيع وسائل منع الحمل في            "كريـسير "يقـدم بـرنامج     

 بوليفيا
 

لجزء السابق بعنوان   كما هو موضح في ا    ( خدمات اإلقراض والتوعية     "كريسير"تقـدم مؤسسة    
لما ") ألف" في المرفق    " توغو -فوسيك"وفي حالة   " دالئـل التأثير على الزبونات والمؤسسات     "

، ومعظمهن من نساء    )٢٠٠٠ديسمبر  / كانون األول  ٣١حتـى   ( زبـونة    ٢٤ ٦٩٢مجمـوعه   
م وبعكس الغالبية الساحقة من الجهات التي تقد      . في خمس مقاطعات من بوليفيا     المناطق الريفية 

 تحديدا لتقديم خدمة اإلقراض والتوعية      "كريسير"خدمـة اإلقراض مع التوعية، أنشئ برنامج        
منظمة مالية غير   "وأصبح هذا البرنامج اليوم     ). ولكـي يحقق استدامة مالية ذاتية أثناء العمل       (

ألن هيئة اإلشراف المصرفي في بوليفيا تمنع في الواقع  (بوليفـية غيـر رسـمية       " حكومـية   
وُيتوقع أن تنوع   ). الخدمات المالية ات المالـية الرسمية من تقديم خدمات أخرى غير          المؤسـس 
 ". اإلقراض والتوعية"خدماتها في المستقبل، لكنها ال تقدم حاليا، سوى خدمة " كريسير"مؤسسة 

 
اإلقراض " مشابهة لمواضيع برامج     "كريسير"والمواضـيع العامـة للتوعـية في إطار برنامج          

لكن، بينما دأب معظم البرامج على توفير       . خـرى المنتشرة في كل أنحاء العالم      األ" والتوعـية 
.  من القيام بذلك   "كريسير"التوعـية في مجال تنظيم األسرة، منعت الحكومة البوليفية مؤسسة           

وبعـد ذلـك، فـي منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بدأ العمل في إطار تشريع جديد،                 
رة واقتراح وسائل حديثة لمنع الحمل في الخدمات الصحية اإلنجابية          بالتشجيع على تنظيم األس   

 هذه الفرصة ليقدم ألعضائه في المصارف القروية        "كريـسير "وانتهـز بـرنامج     . الحكومـية 
وأثناء الدورات العادية للتوعية خالل     . معلـومات عن أحدث الخيارات في مجال تنظيم األسرة        

ـ   اجتماعات المصرف القروي، يساعد المو     األعضاء على بحث   " كريسير"ظف الميداني التابع ل
وتتناول الدورات . كيفـية اسـتخدام المعلومات الختيار الوسائل التي من شأنها تحسين حياتهن    

الجهـاز التناسلي لكل من الرجل والمرأة، وتقدم معلومات واضحة ووافية عن كل من الطرق               
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الجانبية المحتملة التي ينبغي وضعها في      المعـتمدة مـن قبل وزارة الصحة، والفوائد واآلثار          
ويـشجَّع األعضاء على التماس المعلومات والخدمات اإلضافية من مقدمي الخدمة           . الحـسبان 
 .الصحية

 
 خدماته  "كريسير " برنامج وعلى غرار البرامج األخرى لتقديم خدمة اإلقراض والتوعية، حصر        

در اإلمكان من المصروفات الزائدة على       غيـر المالـية فـي التوعية الجماعية، بغية التقليل ق          
فتقديم خدمات إضافية تتطلب متخصصين ومعدات      . تكالـيف الخدمـة المـصرفية القـروية       

 غير أن برنامج  . متخصـصة قـد يـؤدي إلـى زيـادة حادة في التكاليف اإلجمالية للبرنامج              
 وسائل منع    مـع توخي الحذر الالزم إزاء هذا األمر، يجرب حاليا نظاما لتوزيع            ،"كريـسير "

 الحمـل أساسـه المجتمع المحلي، ألن الوصول إلى هذه الوسائل جد محدود بالنسبة لزبونات              
 . فيات في معظمهني الر"كريسير "برنامج

 
وتحـدَّد واحـدة مـن أعضاء المصرف القروي كي تتلقى تدريبا إضافيا على استخدام بعض                

ب، أن تصبح الموزعة في     ويرخص لها، بمجرد حصولها على التدري     . وسـائل مـنع الحمـل     
. المجـتمع المحلي لبيع وسائل منع الحمل المعتمدة للزبونات الالتي يهمهن األمر في مجتمعها             

الذي يشتري هذه    ("كريسير"وتحـصل  علـى رصيدها من هذه الوسائل بسعر يحدده برنامج             
 الميداني كلما   ثم يعاد تموينها من قبل الموظف     ) الوسائل بأسعار مدعومة من الممونين المحليين     

وتقتـصر الوسائل التي تسمح اللوائح الحكومية المتعلقة بالصحة للموزعة          . باعـت رصـيدها   
ومع ذلك، تحصل الموزعة على     . ببـيعها علـى العازل الذكري والمضادات المنوية المهبلية        

تـدريب إضافي يؤهلها لتقديم المشورة بشأن االستخدام واالمتناع عن استخدام مجموعة أوسع             
كما تعد الرابطة بين الممون المحلي لخدمات       . ن الوسائل التي قد يرغب األزواج في معرفتها       م

" تقدمها"وهو نظام يوسع نطاق الوسائل التي يمكن أن         . تنظـيم األسـرة من خالل نظام إحالة       
 .الموزعة إلى الزبونات

 
 ٢٦٠ت  ، ظل ٢٠٠٠سبتمبر  / مـوزعة من اللواتي تلقين تدريبا حتى أيلول        ٣٢٩ومـن أصـل     

وبّين تقييم  . "كريسير"مـوزعة نشطات في حوالي ثلث المجتمعات التي شملتها خدمة برنامج            
 ينظمون ورش عمل    "كريسير"حديث لتجربة الموزعة المجتمعية أن المدربين التابعين لبرنامج         

للموزعات المجتمعية، وأن الموزعات يتحدثن بأسلوب فعال ودقيق عن الوسائل           أثـناء الخدمة  
ويبدو أن التوعية   .  يعـرفنها، وأنهـن يحلن بعض الحاالت إلى النظام الصحي الرسمي           التـي 

القائمـة على مشاركة الموزعات تزيل الشعور بالحرج إزاء موضوع تنظيم األسرة، وتشجع             
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وبّين التقييم أيضا أن الموزعات     . مـن ثـم النساء على التحدث عن القضايا الصحية اإلنجابية          
ورغم ذلك،  . يين لوسائل منع الحمل في المناطق الريفية التي يخدمنها        يـشكلن الـباعة الرئيس    

يبقـى حجـم المبيعات منخفضاً جدا، ويعود ذلك جزئيا إلى انخفاض الطلب على وسيلتي منع                
تُفّضل أقراص المضادات المنوية على العوازل      (الحمـل اللتـين يـسمح للمـوزعة ببيعهما          

لك، يبدو أن مصداقية الموزعات كمقدمات للمعلومات       ومع ذ . ، رغم التوعية المقدمة   )الذكـرية 
في مجال تنظيم األسرة قد تحسنت بفضل قدرتهن على بيع وسائل منع الحمل وتقديم المشورة               

 . وتوجيه الناس إلى خدمات الصحة اإلنجابية ذات الجودة العالية
 

ة ذاتيا، حيث  في جعل نظام الموزعات المجتمعيات خدمة ممول      "كريسير "وتمـثل هدف برنامج   
 في المائة من مصاريف تشغيل      ٠,٥بلغـت قـيمة التكاليف الهامشية لدعم الموزعات أقل من           

البـرنامج اإلجمالـية، لكن حجم المبيعات المنخفض ووضع الحكومة حدا أقصى ألسعار بيع              
ومع . وسـائل منع الحمل يجعل من الصعب على خدمة الموزعة أن تحقق استدامة مالية ذاتية              

، بتحمل التكاليف   "كريسير "بحافز من تجاوب أعضائه مع خدمة الموزعة، يلتزم برنامج        ذلك، و 
ولهذا الغرض، يمكن أن يعتمد     . التـي ال يمكـن تغطيتها من خالل مبيعات وسائل منع الحمل           

البـرنامج اسـتراتيجية تقـوم أساسـا على المنح الخارجية، بدال من الفائدة التي تدفعها كافة                 
 تغطية تكاليف الخدمة التي ال يمكن أن يستفيد منها مباشرة سوى جزء من              المقترضات، بهدف 

 .  "كريسير"مج مجموعة أعضاء برنا
 

 بأوغندا التعليم المتعلق بتنظيم األسرة والوقاية من العدوى بفيروس          "فوكاس"تقدم مؤسسة   
 فقدان المناعة البشرية

 
هي مؤسسة إقراض   ) جتمعيةراض والمساعدة الم  إلقمؤسسة ا ( بأوغـندا    "فـوكاس "مؤسـسة   

وتتولى هذه المؤسسة حاليا    . محدود غير رسمية أنشئت أساسا لتقديم خدمة اإلقراض والتوعية        
تقـديم خـدمات مصرفية قروية إلى جانب التوعية في ميادين الصحة والتغذية وتنظيم األسرة               

المناطق في  ) ٢٠٠٠ ديسمبر   ٣١حتى  ( امرأة يعشن    ١٣ ٠٤٨وتطوير المشاريع لما مجموعه     
 .الريفية وضواحي المناطق الحضرية التابعة ألربعة أقاليم في شرقي أوغندا

 
 التوعية فيما يتعلق بتنظيم األسرة      "فوكاس"توفر مؤسسة   ،  "كريسير "وعلـى غـرار بـرنامج     

وعندما يوشك العامل   . ألعـضائها من النساء وتربطهن بالخدمات التي تقدمها مؤسسات أخرى         
 على إنهاء دورة التوعية المتعلقة بتنظيم األسرة، يحضر      "فوكاس"سـسة   الميدانـي الـتابع لمؤ    
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وهي منظمة تدعم تنظيم األسرة، يوجد مقرها       ( " ماري ستوبس "موظفون ميدانيون من منظمة     
ويعيدون استعراض األساليب المختلفة    . االجتماع العادي التالي للمجموعة   ) في المملكة المتحدة  

 أية أسئلة، مركزين خاصة على النواحي األكثر تقنية التي قد يكون            لتنظيم األسرة واإلجابة عن   
ثم يقدم الموظفون على عين     .  أقل إلماما بها   فوكاسالموظفـون الميدانـيون التابعون لمؤسسة       

!). بما في ذلك ربط القنوات    (المكان وسائل منع الحمل التي تكون النساء قد اخترن استخدامها           
حله التجريبية، يبدو أنه يجري على أحسن وجه، وقد التزمت          ولـئن يظـل هذا العمل في مرا       

 "فوكاس" بـتقديم هذه الخدمة ألي مصرف قروي تابع لـمؤسسة           "مـاري سـتوبس   "مـنظمة   
وقد كانت منظمة   . يـستكمل دورة التوعـية الخاصة بتنظيم األسرة التي تنظمها هذه المؤسسة           

وغندا، إلى أن أعدت لها مؤسسة       تواجه مشاكل من حيث التغطية في شرقي أ        "مـاري ستوبس  "
وال تكفل هذه   .  شـبكة جاهـزة تـتكون من مجموعات النساء التي يتعين خدمتهن            "فـوكاس "

التـرتيبات وصـوال مضمونا إلى خدمات تنظيم األسرة، لكنها تساعد النساء المستعدات للقيام              
 .على تبليغها "فوكاس"بالخطوة التالية، كما تعزز مضمون الرسائل التي عمل موظفو مؤسسة 

 
اإليدز في أوغندا، أصبحت ضرورة تدخل      /نظرا الرتفاع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية      

وتعتبر خدمات الوقاية   . تـصدي النتـشار الوباء أمرا ذا أولوية عالية        لل" فـوكاس  "مؤسـسة 
 ال تستطيع عمليا تقديم     "فوكاس"والتخفـيف مـن حـدة الوباء خدمات ضرورية، لكن مؤسسة            

 الرعاية الصحية والخدمات األخرى لتخفيف حدة الوباء، في الوقت الذي تسعى فيه إلى              خدمات
 التركيز  "فوكاس"وبدال من ذلك، اختارت مؤسسة      . االعتماد على عوائد عمليات اإلقراض فقط     

اإليدز من خالل تزويد أعضائها بأفضل      /علـى الـوقاية مـن فيروس فقدان المناعة البشرية           
 والنصح من الناحية العملية بغية التقليل من مخاطر تعرضهن لفيروس           المعلـومات المـتاحة   

كما يساعد الموظف الميداني األعضاء على التفكير في هذا الوباء في           . فقـدان المناعة البشرية   
سـياق المجـتمع المحلي، بهدف تحسين الدعم المقدم للمصابات الالئي يشارفن الوفاة وتشجيع              

 .  لمنع أي عدوى جديدةاألخريات على تغيير سلوكهن
 

فينبغي أن يكون الموظف الميداني على استعداد       . والوصول إلى المعلومات ال يكفل استخدامها     
كما أن تحديد أبرز    . لمعالجـة أسباب اتباع النساء أو عدم اتباعهن للممارسات الجديدة المفيدة          

ز والتصدي لها يعتبر    اإليد/العقـبات أمـام تغيير السلوك إزاء فيروس نقص المناعة البشرية          
كيف يمكن للمرأة، مثال، التصرف بحسب فهمها الجديد لألشياء في حين أنه قلما             ف. تحديا حقيقيا 

يتـرك لها االختيار فيما يتعلق بالجنس؟ وماذا على المرأة أن تفعل عندما ترغب في اإلنجاب                
 الميداني  مـن زوج يتعاطـى ممارسات خطرة جدا أو يحمل فيروس اإليدز؟ ويقوم الموظف             
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بتيسير عملية حل المشاكل وصنع القرار والتشجيع على التحرك الذي يستوجب في الكثير من              
األحـيان خـوض رحلة نفسانية والمرور بمجموعة من المراحل الضرورية قبل اتخاذ قرار              

ويعتبر تلقين الموظفين الميدانيين مهارات     . بتغيير األفكار أو الممارسات وإرساء عادات جديدة      
. لتيسير الجماعي وصقلها والحفاظ عليها عامال أساسيا لتعليم كيفية تغيير السلوك تعليما ناجحا            ا

ولحـسن الحظ، يخدم التدريب على التيسير الجماعي جانب اإلقراض المحدود كما يخدم جانب            
 . التوعية

 
 لولمد على مهارات التيسير و    موتدريبهيين   الميدان الـصائب للموظفين  ختـيار   وال يـشكل اال   

نظم  وضعفمازالت الحاجة قائمة إلى     .  سوى نقطة البداية   اإليدز/فيروس فقدان المناعة البشرية   
 )٣ وردود الفعل فيما يخصها،       الخدمة جودةتقييم  ) ٢إلشـراف على التوعية،     ا) ١: بغـرض 
ويجري . تهوجودحملة التوعية   الزبونات على محتوى    ردود فعل   ) ٤و تأثيـر التعليم،     رصـد 

 األنظمة في الوقت الحالي، كما تكمل األنظمة التي تعتمدها حاليا معظم مؤسسات             هذهالعمـل ب  
، كييف األنظمة وتطويرها  لت جهودبذل مزيد من ال   ، لكـن ثمة حاجة إلى       المحـدود اإلقـراض   

 . وتوفير الموظفين ذوي المهارات الالزمة
 

 تعترف بأن التوعية    غير المالية في عملية التوعية، فإنها      تحصر خدماتها " فوكاس"ورغـم أن    
/نقص المناعة البشرية   انتشار فيروس    فية للتصدي على نحو مناسب ألزمة     ها غيـر كا   وحـد 

وصول  تيسير   "فوكاس"ي مؤسسة   تنووفي المستقبل القريب،     . أوغـندا  شـرقي اإليـدز فـي     
من قبيل الفحوصات   اإليدز،  / وباء نقص المناعة البشرية    أعـضائها للخـدمات المكملة لمكافحة     

الجهات المحلية المناسبة لتقديم هذه      تحديد   "فوكاس "من مؤسسة سيقتضي ذلك   و. تشاراتسواال
 . ، وتعريف أعضائها بها، والحفاظ على العالقات مع هذه الجهاتالخدمات

 
 تحديات التنفيذ 

 
 ؟ةوازيت المأو ةحدوالخدمة المتقديم 

ـ  ة والفرص التي    وحد الم  الملخـص الـسابق الذي تناول تأثيرات نموذج تقديم الخدمة          بدو أن ي
أن يبين  ،   الذي كان الجمع بين اإلقراض والتوعية مثاال عنه        يتـيحها هذا النموذج من الخدمة،     
، والسيما النساء،   فقراأشد الناس   لفئة من   عندما تقدم إلى نفس ا    خدمـة المجـتمع تكون أفضل       

يعتبر تقديم  ،  ذلكوعالوة على    .التغذية/الصحةفي مجال    مع التوعية    خدمة اإلقراض المحدود  
ـ     من حيث    آثار مماثلة  إذ يمكن أن تتحقق بفضله    . حدة ممكنا من الناحية العملية    والخدمـة الم
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 أو التوعية   المحدود وحدها آثار خدمة اإلقراض    مقارنة ب  ا وتكامال  تنوع لكـنها أكثر   الجـودة، 
 والتوعية محدودالاإلقراض  خدمتي  ذلك بتكلفة إجمالية أقل بكثير مما قد يكلفه تقديم          و .وحـدها 

حدة ودارة خدمة م  في الواقع إ   إلى أي حد تصعب   لكن،  .  أنظمة مختلفة  عـن طريق   يالـتوزا ب
 ؟وازيةتبالمقارنة مع خدمة م

 
 أن الدليل على تكامل نتائج خدمة اإلقراض المحدود والتوعية ال يبرز            ٢٥"خاين"سميث و   "يبين  

فما هو مفيد للمجتمع قد ال      . ظمة واحدة بمـا فـيه الكفاية مزايا تقديم الخدمتين معا من قبل من           
فالمنظمة التي تحاول العمل    . يكون مناسبا بالضرورة لمشروع يقدم الخدمات، والعكس صحيح       

فعاليتها وكفاءتها في أحد المجالين أو      من  في قطاعين إنمائيين مختلفين في وقت واحد، قد تحد          
ـ  الفعالية عامال في زيادة    أو آخر   التخصص في مجال    ويملي العقل والمنطق أن يكون      . همايكل

كما أن األدلة   . والكفاءة؛ أما النهج غير التخصصي المتعدد القطاعات فيضعف الفعالية والكفاءة         
 فكرة وجوب التنازل إما عن جودة اإلقراض        مجمعـة حتى اآلن ال تدعم      ال المـتعلقة بالتأثيـر   

 .التوعية الصحية بهدف توحيد الخدماتعن جودة المحدود أو 
 
 عملية التنازل عن قطاع     د تكون مـع ذلـك، ق    و

. مقابل آخر أمرا جديا بالنسبة لبعض المنظمات      
 ، ٣-٢ و٢-٢ األمثلة في الشكلين    بـين وكمـا ت  

 منظمة ما   اسب على نحو جيد   فإن ما يمكن أن ين    
 أخرى، أما إذا    منظمة بالضرورة   اسبين قـد ال  

هيمن االنشغال بعمليات اإلقراض على المديرين      
 فإن عملية التوعية سيكون      الميدانيين، والموظفين

 ).٢-٢أنظر اإلطار   (مآلها اإلهمال
 

 التوعية يلقى استحسانا  عنصروحتـى إن كـان    
كبيرا من جانب الزبونات الالئي يتلقين الخدمة،       

ال  الخدمة الموحدة عندما     عنفـإنهن سـيتخلين     
 اإلقراض المحدود احتياجاتهن أو     تلبـي خدمـة   

" صارمة" شروطا تفـرض علـى المقترضـات    
 ).٣-٢أنظر اإلطار  (
 

اإلشراف : نوعية المسائل الخاضعة للتوعية : ٢-٢اإلطار
 وردود الفعل

 معارف األمهات  فييتضح من خالل سبر التغيرات اإليجابية        
التغذية في بوليفيا أنها لم تكن/ في مجال الصحة   وممارساتهن

ففي الموقع المعني  .بنفس األهمية التي كانت عليها في غانا       
 خالل البحث الذي جرى على مدى سنوات متعددة،ظهرانا،  بغ

تحسن في الحالة الغذائية ألطفال المشاركات قياسا بأطفال غير
كان هناكو.  المشاركات، لكن هذا التحسن لم يالحظ في بوليفيا       

فرق مهم بين برنامجي غانا وبوليفيا تمثل في نوعية ومستوى
جتماعات العادية لمصرفاالالتوعية التي تلقتها النساء أثناء       

 في بوليفيا، أظهرت إدارةهافقبل الفترة الدراسية وأثناء   .  القرية
البرنامج التزاما ضعيفا بجانب التوعية نتيجة االنشغال بتحديات
أخرى يطرحها التنفيذ والمرتبطة أساسا بتوسيع نطاق البرنامج

ىهذا، وكان اإلشراف عل   .  ونظم الرقابة الداخلية على القروض    
 في غانا، كما كاناطرادا مما كان عليه   الموظفين الميدانيين أقل    

وكانت الغالبية العظمى من.  الموظفين أعلى   معدل تبديل 
ية المشاركة في دراسة األثر تستند إلىومصارف القر ال

مجموعة من الموظفين الميدانيين يعملون لحسابها، مما أضفى
وقد حدت.  عدام االتساق انعلى نوعية التوعية الصحية والغذائية      

نتائج هذه الدراسة بإدارة البرنامج في بوليفيا وبجهات تقدم
إيالء المزيد منإلى  خدمة اإلقراض المحدود مع التوعية        

االهتمام ورصد المزيد من الموارد للتوظيف والتدريب
بما في ذلك الحوافز(واإلشراف والدعم للموظفين الميدانيين      

    ).توعية كاملة وجيدة من حيث النوعيةالنقدية لتقديم خدمة 
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 تحقيق االستدامة المالية على المدى      اإلصرار على وفـي كلـتا الحالتـين، يحـتمل أن يحول           
وقد . القـصير، فـي عملـيات اإلقراض، دون نجاح عملية التوعية، وضد مصالح الزبونات             

تلبية  عليه هاجس فنظام تقديم الخدمات الموحدة الذي يغلب       .  يحـدث، بل وحدث غالبا العكس     
قيق دون تح  غيرها من االحتياجات، قد يحول بسهولة     االحتـياجات الـزبونات مـن التوعية و       

 ). االستدامة المالية على المدى الطويل في عمليات اإلقراض، وضد مصالح الزبونات
 

) والمؤسسة التي تدعمها  (ويعتبـر إيجـاد توازن عملي بين االهتمام بخدمة اإلقراض المحدود            
 هذه  ثيرت وال. تحديا كبيراً ) احتياجات لفائدة الزبونات  مـا تلبـيه من      و(هـتمام بالتوعـية     واال

 عندما يستطيع الموظفون الميدانيون والمديرون التخصص       المشاكل نفسها تقريبا  االزدواجـية   
  مختصتان أو منظمتان مختصان  ما هو الحال عندما يتولى برنامجان       كفـي خدمـة أو أخرى،       

 . قراض المحدود والتوعية بالتوازيتقديم خدمة اإل
 
 الخدمات غير المالية، أن     قطاعينبغي لمؤسسة إقراض محدود تنوي تقديم خدمات إضافية في          و

 : تطرح على نفسها األسئلة التالية
 
 لمؤسسة؟لما هي الخدمات اإلضافية الالزمة لتحقيق األهداف اإلنمائية  •

مـا هـي الخدمات اإلضافية الالزمة لتلبية         •
 ياجات ورغبات الزبونات المستهدفات؟احت

مـا هي الخيارات الممكنة لتقديم الخدمات        •
اإلضـافية التـي تـستجيب لألهداف المؤسسية        
وأهـداف الـزبونات علـى الـسواء؟ الروابط         

 إنشاءبالجهـات غيـر المالية المقدمة للخدمة؟ و       
مؤسـسة مـستقلة لتقديم الخدمات غير المالية؟        

 الخدمات غير    وحـدة منفـصلة لتقديم     إنـشاء و
المالـية داخل المؤسسة نفسها؟ وتوحيد الخدمات       
غيـر المالـية مع النظام القائم لتقديم الخدمات         

 المالية؟
 

إذ .ال يمكـن إعطاء إجابات عن هذه األسئلة هنا        
مؤسسة : أنهـا تـتوقف على الحاالت الخاصة      

ىرض: نوعية المسائل المتعلقة باإلقراض     : ٣-٢المربع رقم
 في البرنامجؤه الزبون وبقا

فيفـي تنـزانيا، أضافت منظمة، على سبيل التجربة، خدمة التوعية            
يةو القر يةمصرف ال خدماتالالمشاريع وتنظيم األسرة إلى     مجالي تطوير   

وبعد مرور عدة أشهر على بداية هذه التجربة،. مـة التـي كانـت قائ    
يةومصارف القر الالزبونات في   معظـم   وعـندما سـئلن، صـرحت       

 إضافيةرسومواللواتـي اسـتفدنا من العملية، أنهن على استعداد لدفع           
وأن ال سيما  هذا األمر ملفت للنظر   و. مقابـل الحـصول على التوعية     

 للبرنامجيدفعنها الفائدة التي    أن ب الزبوناتشعورا كان يسود في أوساط      
في االستفادة من التوعية" الرغبة"غير أن   .  بالفعل جد مرتفعة كانـت   

حيث تم التخلي في نهاية المطاف عن هذه التجربة عندما. ليست كافية 
ضا اإلقرسياساتأدت أزمـات إقتـصادية خارجية، زادت من حدتها         

زبونات، إلى معدالت ال تالئمالتـي اتـبعها البـرنامج والتي لم تكن ل         
 االستقصاء الذين شمله ات زبون ٥٠٦ومن أصل   . انسحاب عالية جدا  

تتعامل مع %)  ١٥( امرأة   ٧٦أجري قبيل بداية التجربة، لم تبق سوى        
%)٤٢( ٢١وتوقف  . ا شهر ١٦ي نفسه، بعد مرور     ومـصرف القر  ال

 عنية شملتها التجربة  ومصارف القر مـصرفا من ال    ٥١مـن أصـل     
ـ . العمـل  فـق الموظفون الميدانييون والزبونات على أهميةاتنما  وبي

التوعية، فإن ذلك لم يكن كافيا إلبقاء النساء في برنامج تفرض شروطه
نسبة الفائدة، وحجم المجموعة اإللزامي،(وسياسـاته بشأن اإلقراض     

تكاليف أو مخاطر تفوق الفوائد التي كانت) وشـروط الـسداد، الـخ     
 .من مشاركتهنالزبونات يتوقعن جنيها 
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المحتمل أن تقدم   اإلقـراض المحـدود، الزبونات، والمؤسسات األخرى التي تقدم حاليا أو من             
وخيار الجمع بين الخدمات هو األكثر تطلبا للجهد، لكنه قد يكون           . خـدمات لهـذه الـزبونات     

وحتى في حالة هذا    . الستدامة على المدى البعيد   تحقيق ا أيـضا، أو يكاد يكون، الخيار الوحيد ل       
أشكال و   عندما ترغب المؤسسة في إضافة شكل أ       إال ينصح بالجمع بين الخدمات      فالالخـيار،   

التوعـية إلـى خدمات اإلقراض المحدود لتقديمها لمجموعات كبيرة نسبيا من            أخـرى مـن     
 .  بانتظام مع موظفي المؤسسة الميدانييننجتمعالالتي يالمقترضات 

 
ينبغـي أن تلتـزم التوعية بمبادئ التعلم الفعال لدى الكبار، لكن المحتوى قد يكون متنوعا أو                 

مناهج تعليمية منظمة أو من تبادل المعارف بين الزبونات          ومـستمدا مـن      ،نفـس المحـتوى   
إال أن  . كما هو الحال في اإلقراض مع التوعية      استعمال مزيج من النهج،     ويمكـن    .أنفـسهن 

 نفس األفراد    قبل بـرنامج التوعـية، فـي أي مجال كان، ينبغي أن يكون قابالً ألن ُيدار من               
 .ات الماليةوالزبونات والموظفين المعنيين بإدارة الخدم

 
 الخيار الموحد، ينبغي أن تتفهم الجوانب التي تجعل من هذا         في اعتماد    تنظر منظمة ما     ماوعند

 الخـيار األكثـر تطلبا للجهد وأن تكون واقعية في تقدير مدى التزامها بتقديم الخدمة                الخـيار 
 .الموحدة

 
 "وخيربرو م " و"براك" و" توغو–فوسيك  " برامجحاالت: معينةتحليل حاالت 

 
 تنوع أشكال التصدي على المستوى العملي       "لفأ" في المرفق    مفصلة الحاالت الثالث ال   جـسد ت

فكل المنظمات الثالث تلتزم بتقديم     . نموذج الخدمات الموحدة  للـتحديات التـي يطرحها تنفيذ       
اإلقـراض علـى أساس جماعي والتوعية في مجاالت متنوعة وخدمات أخرى إلى النساء من               

وتحاول المؤسسات الثالث جميعها االستمرار في االلتزام بذلك على المدى          . يرة جداً الفـئة الفق  
ة المتمثلة في تحقيق االستدامة المؤسسية والمالية عند        مستعصيالبعيد، وذلك بمعالجة القضايا ال    

 . توفير الخدمات المالية واالجتماعية
 

حدة من المنتجات المالية العديدة      خدمة اإلقراض مع التوعية كوا     "توغو-فوسيك "ويقدم برنامج 
وتصل خدمة اإلقراض مع التوعية إلى النساء       . التـي يقـدمها أعضاؤه من اتحادات االئتمان       

يوجد موظفون و. الـريفيات اللواتـي مـا كن ليستفدن من اتحادات اإلقراض لوال هذه الخدمة        
 منهم مسؤول عن    ، لكن كل واحد   "اإلقراض مع التوعية  "ميدانيون متخصصون في تقديم خدمة      

األعمال  اإلقراض المحدود، والتوعية الصحية والغذائية، وتوعية أفضل بشأن       : جميع الخدمات 
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التجارية، وهي الخدمات التي تقدم إلى مجموعات النساء المستفيدات من اإلقراض مع التوعية             
  عام رضى فإنه يسود    "فوسيك"برنامج   وحسب تقارير . التـي ُعِهد بها لهذا الموظف الميداني      

، ألن هذا النوع من األعمال يسير باالتحاد في         "اإلقراض مع التوعية  "عـن األداء فـي مجال       
 ما يبدو، يحقق األهداف     في علـى النساء الريفيات،      تأثيـر اتجـاه تحقـيق األربـاح وألن ال       

ويظل االلتزام بنموذج الجمع بين الخدمات      . االجتماعـية لكـل من النساء واتحادات اإلقراض       
 .ما قوياالتزا

 
 خدمات متعددة لعدد هائل من الزبناء في جميع أنحاء          "بـراك  "وتُقـدم فـي إطـار بـرنامج       

نفس وتقدم خدمات اإلقراض المحدود والتعليم والصحة والخدمات االجتماعية إلى          . الديشغبـن 
م خدمات من قطاعات معينة،      وظيفيا تقد  من خالل برامج مستقلة   ) نساءمنهم  % ٩٧(الـزبناء   

  "براك"وفي الماضي، كان نفس موظفو برنامج       . ا إدارته وموظفوه ومصدر عوائده    كـل منه  ل
الحرص على إدارة   "إال أن   . مـسؤولين عن تقديم جميع الخدمات للمجموعات التي يكلفون بها         

وعالوة على ذلك، أدرك    . "بـرنامج إقـراض فعال آل إلى تجاهل القطاعات والمهام األخرى          
يجيد إدارة اإلقراض قد ال يكون بالضرورة       ] موظفا ميدانيا [ أن   "براك"المسؤولون عن برنامج    

 ."مناسبا لتنفيذ البرامج المتصلة بالرفع من مستوى التوعية االجتماعية، والعكس صحيح
 

 بأنه يصعب أحيانا التنسيق بين برامج مختلفة وبأن إجمالي تكلفة           "براك "ويقر مسؤولو برنامج  
 على حدة تكون أكبر مما قد يكون لو تولت مجموعة واحدة            المديـرين والموظفين لكل برنامج    

ويحقق برنامج التمويل المحدود االكتفاء الذاتي      . من المديرين والموظفين تقديم جميع الخدمات     
ويتأتى للبرنامجين الخاصين بالتوعية والتدريب نوع من الدعم حاليا ومن المحتمل في            . المالي

تربية (للتمويل المحدود وبرامج تنمية القطاعات الفرعية       " براك"المـستقبل أيـضا، من برامج       
غير أن  ). الـدواجن، وصـناعة الحرير، والتحريج االجتماعي، وإلى غير ذلك من القطاعات           

برنامجـي التعلـيم والتدريب ُمموَّالن إلى حد كبير من المنح الخارجية، ومن المتوقع االعتماد               
وثبوت أهمية اعتماد نهج شامل فيما      . قبل القريب إلـى حد ما على التمويل الخارجي في المست        

يـصل بالمجـاالت التنموية، وثبوت آثار إيجابية معينة على الزبناء المستفيدين من الخدمات              
 على التمسك بااللتزام بتقديم رزمة      BRACالمـوحدة، إنما يشكل حافزاً يحفز مسؤولي برنامج         

 .واسعة من الخدمات
 

لخدمات للنساء الفقيرات في المناطق المحيطة بالمدن في بوليفيا          ا "برو موخير "ويقـدم برنامج    
وكذا تنمية المشاريع    عـن طريق تقديم مصارف قروية لرزمة من خدمات اإلقراض واالدخار          
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الخدمتين األخيرتين التوعية خالل اجتماعات المصرف      تقدَّم في إطار    و. والخـدمات الصحية  
ومن ) المحوري المسمى المركز     برو موخير  رنامجالقـروي التي تعقد في المكتب المحلي لـب       

 ).بما في ذلك الخدمات الطبية فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية(خالل إسداء المشورة الفردية 
 
معني بالتوعية،  /قراضمعني باإل موظف   كل فرقة     يرأس ، عاملة فرققدم الخدمات من قبل     وت"

.  المركز المحوري  ي ف اتين للخدم  المساعدين المقدم  موظفينوهـو الذي يشرف على جميع ال      
  تقدير بشأن لمجموعات الزبناء    المشورة اإلقراض   ون في مجال  مساعدالموظفـون ال   ويـسدي 

تقديم األعمال التجارية    في مجال  المساعدون بينما يتولى . تبعهاالقـروض وشـروط منحها وت     
 ون في مجالمساعدلاأما . من أجل تنمية المشاريع التجاريةخـدمات التدريب والمساعدة الفنية      

الـصحة فـيقدمون خـدمات الـتدريب فيما يخص الوقاية الصحية وخدمات الرعاية الصحية               
 المساعدة الفنية   انوطبيب يقدم مختص في األعمال التجارية     لى جانب ذلك، يوجد     وإ. ةولـي األ

المعنيين /قراضاإلب ين المعنيين موظفال مع   اننسقيهذه الخدمات و  فـي مجال     عاملـين لإلـى ا  
دارة تتوحد إ  ،وهكذا." لتوعـية، الذين يشرفون على المسائل التشغيلية ال على المسائل الفنية          با

يشرف  وفي المقابل، . لى المدير التنفيذي  إالخـدمات الـثالث بدءا من مدير المركز المحوري          
على التوظيف والدعم التقني لتقديم هذه الخدمات في المراكز المحورية موظفون متخصصون            

  .التوازي مع ذلكيعملون ب
 
ولم يغطِّ    .٢٠٠٠ السنة المالية    خالل من التكاليف     في المائة  ٣٠ الخدمات غير المالية     وكلفت"

ومن . الخدماتهذه من تكاليف    بالمائة   ٢٠  سوى ةالـدخل المباشـر مـن الخدمات غير المالي        
دمات غير   وغير المالية مستقبال تكاليف الخ     ية الـدخل من الخدمات المال     المـزمع أن يغطـي    

ستدامة التحقيق ا خطط ل على   "برو موخير "يتوفر برنامج   لكـن، إلى أن يتحقق ذلك،       . المالـية 
 ت وتمويال ة الخاص  البرنامج لاموأالمالية، مستنداً في ذلك إلى مساهمات المجتمعات المحلية و        

 خدم مصالح ستدامة المالية للخدمات غير المالية أولوية مؤسسية ألنها ت        ويعتبر تحقيق اال  . ةجديد
 ." من حيث النوعية عالوة على تعزيزها وتحسينها ألداء خدمة اإلقراضبصورة كاملةالزبناء 

 
، تمويل المحدود عمليات ال ي في   كتفاء الذاتي المال  مهما كان الحال، فالمنظمة ملزمة بتحقيق اال      و

االكتفاء الذاتي  بنفس أهمية تحقيق      تعتبر، على ما يبدو،     احتياجات الزبناء المتنوعة    تلبية لكـن 
ختالف بين خدمات التمويل المحدود     نقطة اال وتكمن  . المالـي بالنـسبة للمؤسـسة في مجملها       

 هو  "توغو-فوسيك "برنامجف.  الميدانيين موظفينلمديرين وال ا توزيع فـي والخـدمات المالـية     
 تمويلل لتقديم خدمات ا   يين الميدان ينالبـرنامج الوحـيد الذي يستند إلى نفس المديرين والموظف         
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) من الزبناء (  يسترد بالكامل  يكاد برنامج الوحيد أيضا الذي    والخدمات غير المالية، وال    المحدود
إذ  "برو موخير " و "براك "غير أن برنامجيْ   .مخـتلف الخـدمات التي قدمها     جمـيع تكالـيف     

 مجموعة أوسع من    انقدمي فهما   ي، الحـصول على التمويل الخارج     فـي  تحـدوهما الـرغبة   
 . الخدمات

 
 خاتمة 

 
 لتزمت منظمة    إدارة  حاليا تولي، رغم   ةموضوعيبال تحلى هذا الفصل أن أ    في إعداد لقـد حاولت    

وإنها لتجربة تعلمنا   . خص، التوحيد فيما بينها   أ وجهعملية تكامل الخدمات، وب   ب أشـد االلتـزام   
را سواء  والتجربة في تنمية المجتمعات المحلية تجربة، وهذا جانب قليال ما يكون ظاه            .الكثير

فكلما تقدمت في   .  ويبدو الكثير في هذه التجربة محفوفا بالتناقضات       .هـنا أو في أي مكان آخر      
صعوبة المهمة وأدركت   تفهمت   مع خدمات أخرى، كلما      المحدوددماج اإلقراض   إبحث قضايا   

 . بكيفية التنبؤ بما قد ينجح وبأسباب هذا النجاحمدى محدودية معرفتي
 

 ي وموظفي  مدير ات كفاء مثلما هي ،  مهم المتبع في تقديم الخدمات       شـكل الـنظام    وأكـيد أن  
التوظيف ، وإجراءات   إلداريةالبرنامج وسياساتهم وإجراءاتهم ومعلوماتهم في اتخاذ القرارات ا       

ـ    علـى والـتدريب واإلشـراف       الذين هم على اتصال مباشر مع       تقديم الخدمات  المكلفـين ب
لمسائل التي يدور الحديث عنها في مجتمع اإلقراض        فجميع ا . المـستفيدين من النظام   /الـزبناء 

 بمعنى الشريك الممول    –المحدود مسائل مهمة، ألن اإلقراض المحدود هو الجانب الذي يتحكم           
لكن هناك، على ما يبدو، عامل بالغ األهمية قليال ما نتحدث .  فـي معظـم النماذج المتكاملة    -

 . عنه، إنه عزيمة اإلنسان
 

عزيمة هؤالء الناس الذين من أجلهم نقوم بتطوير وتنفيذ خدمة اإلقراض           إنـي معجـب دائما ب     
فالفقراء بفضل قوتهم وإصرارهم على البقاء والنجاح،       . المحـدود والخدمات اإلنمائية األخرى    

ومتى . يحولون الموارد والفرص القليلة التي نتيحها لهم إلى شيء نافع وذي معنى في حياتهم             
ويبدو أن ثمة توافق    .  الفقراء عزيمة على تقديمه يتناغم مع      ازمينعتحقـق ذلك، فإن ما نكون       

غير ." على قدر أهل العزم تأتي العزائم     "وكما يقول المثل اإلنجليزي القديم      . عجيب بين العزائم  
وبالطبع ال يكفي أن يتسلح الجانبان بالعزيمة       . أن هذه العزيمة يجب أن تسود في الجانبين معا        

ومن الواضح أن قطاع اإلقراض المحدود قد       . طا أساسيا لتحقيق النجاح   وحدها، لكنها تظل شر   
أتـاح، أو انتهى إلى، هذا التوافق العجيب بين العزائم مرات عديدة، وربما كان ذلك أكثر في                 
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لكنه افتراض أن خدمة    . األيـام األخيـرة مقارنة بما الحظناه في القطاعات اإلنمائية األخرى          
 كانت تتبع أفضل الممارسات، مضمون لها النجاح، بدون عزيمة          اإلقراض المحدود، حتى وإن   

الـناس الـذين يشرفون على تقديمها ودون عزيمة الناس الذين يستخدمونها، إنما هو افتراض               
 . خاطئ

 
ويبدو أن مثل هذا النجاح مضمون بفضل توافر هذه العزائم في حالة تقديم اإلقراض المحدود               

 فكلما توفرت العزيمة على الجانبين كلما توفرت فرص         .مـع الخـدمات اإلنمائـية األخـرى       
والعكـس صحيح، فإذا لم يتحلَّ مديرو اإلقراض المحدود بالعزيمة لتحقيق االستدامة         . الـنجاح 

وإذا لم يتحلوا بالعزيمة في مواجهة الصعاب       . المالـية والمؤسسية، فسيتعذر عليهم تحقيق ذلك      
 وإذا انعدمت العزيمة لتلبية احتياجات الفقراء فيما        .للوصـول إلى الفقراء، فلن يتسنى لهم ذلك       

يـتعلق بتقديم الخدمات غير المالية، حتى وإن تعلق األمر باالحتياجات االستهالكية، فسيتعذر             
وإذا لم تكن لديهم العزيمة لربط خدمة اإلقراض المحدود بخدمات الجهات األخرى            . عليهم ذلك 

وإذا لم تكن لديهم العزيمة إليجاد      . ، فسيتعذر عليهم ذلك   الراغبة في تقديم الخدمات غير المالية     
التمويل من أجل دعم النظم المنفصلة والمتوازية في آن واحد لتقديم خدمات اإلقراض المحدود              

وإذا لم تكن لديهم العزيمة لتوحيد خدمات       . والخدمات غير المالية للفقراء، فسيتعذر عليهم ذلك      
، فإن عملية الجمع بين هذه الخدمات سيكون مصيرها         مـن قطاعـات مخـتلفة في نظام واحد        

وال ضرر في تفاوت درجة العزيمة هذه، لكن علينا أن ندرك إلى أي مدى يحدد، في                . الفـشل 
واقـع األمـر، وجـود أو عدم وجود هذه العزيمة تشكيل تصورنا لمدى جدوى اقتراح معين                 

 .وفرص نجاحه إذا ما حاولنا العمل به
 

كنها تقوية أو تثبيط عزيمة مصممي البرامج فيما يتعلق بالنموذج الموحد           ثمـة أمور عديدة يم    
أن نظام التقديم المتوازي لخدمة      " لجوعالخالص من ا  " ت منظمة   كفقد أدر . لـتقديم الخدمات  

) بسبب اعتماده على المنح   (الغذائية غير قابل لالستدامة     /اإلقـراض المحدود والتوعية الصحية    
لمالية بالنسبة للبرامج الفردية أمر حيوي إلنشاء عدد كاف منها قصد           وأن تحقـيق االستدامة ا    

وبالتالي، . الوصـول فـي نهايـة المطاف إلى عشرات الماليين ممن يحتاجون لكلتا الخدمتين             
فـنحن نلتـزم بـتقديم الخدمات في إطار النموذج الموحد األقل تكلفة لكنه األصعب من حيث                 

عاونة معنا على تنفيذ نموذج اإلقراض مع التوعية، من         وعـندما كانت الجهات المت    . التطبـيق 
 وبرامج أخرى عديدة ، تشاركنا االلتزام       "توغو-فوسيك" و "فوكاس" و "كريسير"قبـيل بـرامج     

بتوحيد اإلقراض المحدود مع تقديم التوعية من أجل أمن غذائي وتغذوي أفضل، فإنها استمرت              
 الراسخ بالصحة العامة    ملماً أن غياب االلتزا   ع. في تطبيق النموذج الموحد حتى دون مساعدتنا      
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والجـوانب االجتماعـية األخـرى قد أدى ببعض الجهات إلى التخلي نهائيا عن تقديم خدمات                
 .التوعية عندما توقفت التمويالت الخارجية وظهرت المشاكل التي لم يكن هناك مفر منها

 
لتحقيق األهداف االجتماعية   لكـن مـن الواضـح أن النموذج الموحد ليس هو السبيل الوحيد              

النموذج الموحد واتضح أنه من     " براك"فقـد ُجـرِّب في الماضي في إطار مؤسسة          . الهامـة 
الـصعب جدا مواصلة تطبيقه، السيما وأنه يمكن العمل بنموذج متوازي غير معقد يعتمد على               

لة من المساعدات   المنح المتاحة لهذه المؤسسة التي يبدو أنها ناجحة في بلد يستقطب كميات هائ            
 قد وجدوا حال توفيقيا بين السبل والتكلفة        "برو موخير "ولعل المشرفين على برنامج     . الدولـية 

قـائم علـى اإلشراف الموحد، وعلى التوازي على مستوى الموظفين الميدانيين الذين هم على    
ة إلى   الرامي "برو موخير  "وتعززت عزيمة المشرفين على برنامج    . اتـصال مباشـر بالزبناء    

إيجـاد مـنح تـدعم هذا النموذج الهجين بفضل حرصهم على تحقيق التمويل الذاتي، وُيحتمل              
 .تحقيق ذلك من خالل عوائد برنامجهم

 . في عملهراغببأن يقوم بما هو " ما العمل؟"وأنصح من يتساءل 
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