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  مركزةاقشةمذكرة من 
   

                            رقم 20  

 
 
 

 :التمويل األصغر والُمنح واالستجابات غير المالية لتخفيض أعداد الفقراء 
   أين يكون االئتمان األصغر مالئماً؟

 
 
  

وعة من اإلجراءات التدخلية تبحث هذه المذكّرة في االئتمان األصغر باعتباره من بين العديد من العناصر في مجموعة متن
تحقيق الدخل والعمالة، وتخفيف حدة الفقر، شامالً الفقر المؤقت في أوضاع ما بعد األزمات والفقر المتأّصل : الممكنة بغية
وينبغي أن يؤدي هذا المنظور إلى تسهيل رؤية العالقة بين االئتمان األصغر واإلجراءات التدخلية األخرى . الطويل األمد

. ية وغير المالية، واختيار مجموعة من األدوات التي من المرّجح أن تحقق أفضل نجاح في كٍل من أوضاعٍ محددةالمال
  : وتتناول هذه المناقشة خمس مسائل

  

  متى يكون االئتمان األصغر استجابة مالئمة؟  .1
 ما هو الالزم لنجاح االئتمان األصغر؟ .2

 خرى أكثر نفعاً؟  االدخار والخدمات المالية األ خدماتكون تمتى .3

  المالية األخرى؟واالستحقاقات الُمنح  تقديممتى ينبغي النظر في .4

 ما هي اإلجراءات التدخلية األخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تدعيم سبل رزق الفقراء؟  .5

  
   مقدمة

  

 إلى –أو التحويالت  القروض وخدمات االدخار والتأمين –إلى تقديم الخدمات المالية " التمويل األصغر " يشير المصطلح 
وفي العقدين الماضيين من السنوات، قامت الجهات العاملة في هذا المجال بتطوير أساليب جديدة . اُألَسر المنخفضة الدخل

فالتمويل األصغر يبدو اآلن جذاباً بصفة خاصة كأداة من أدوات . من أجل تقديم هذه الخدمات على أساس قابل لالستمرار
تحسين أسباب الرزق، وتخفيض الضعف والتعّرض : عتبر على نطاق واسع وسيلة من وسائل أنه ُيمساعدة الفقراء بما

  . للمعاناة، وتشجيع التمكين من أسباب القوة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي
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ومع أن . رركّز معظم اإلجراءات التدخلية التي تقوم بها الجهات المانحة على أحد تلك الخدمات وهو االئتمان األصغ
 العنان وبذلك يمكّن الفقراء من استخدام رأس مالهم البشري ا أن يطلق لهاالئتمان ال يخلق إمكانات اقتصادية، فإنه يمكن

وإضافة إلى االئتمان، يستفيد الفقراء من خدمات االدخار . واإلنتاجي بربحية أكبر وبناء قاعدة األصول الخاصة بهم
المبالغ النقدية في المستقبل وتخفيض تعّرضهم لتغّيرات الدخل أو المصروفات   منتاجاالحتيلوالتأمين بغية التخطيط 

  . المفاجئة
  

مثالً مدفوعات إنهاء خدمات عاملين  (الّصغرىنح ُمالتصبح وحيثما كان الهدف إتاحة شبكة أمان مالية لُألسر الفقيرة، 
 البدائلوتشمل .  الجديرة بالنظر فيها األخرىخياراتأحد ال) يفقدون وظائفهم في حاالت تخفيض حجم القطاع الحكومي

ويمكن . اللوائح التنظيمية/برامج العمالة، والتدريب، والتسويق، وتطوير وتنمية البنية األساسية، وإصالح القوانين: األخرى
  . لكافة هذه األدوات توسيع الخيارات االقتصادية المتوفرة للفقراء

  

 من اإلجراءات التدخلية الشعبية حالياً، ينبغي تضمينه في مجموعة خيارات أوسع نطاقاً قبل بما أن االئتمان األصغر يعتبر
  . اتخاذ قرار بشأن متى وكيف يتم استخدامه

  
   النظر في الخيارات الممكنة

  

  ؟  المالئمةةمتى يكون االئتمان األصغر االستجاب .1
 

النشاط االقتصادي المستمر، وقدرات : توى قائم أصالً من مسدلكي يكون االئتمان األصغر مالئماً، من الضروري وجو
 من االنتفاع من االئتمان  المعنّيونفإن لم يكن ذلك موجوداً، قد ال يتمكّن العمالء.  الحّر، ومواهب اإلدارة التجاريالعمل
  : فهذه األوضاع المسبقة المتصلة بالعمالء قد ال تنفع.  ببساطة في المديونيةويقعون

  

 لقائمة عقب الطوارئ مباشرة؛البيئة ا •

تخفيض الضعف، : بالنسبة للُمعوزين منذ زمن، من غير المرّجح نجاح االئتمان بدون جهود قائمة مسبقاً  من أجل •
 وبناء المهارات والثقة، والحد األدنى من قاعدة مالية؛ 

 أو القدرة على الوصول إلى األسواق؛ /في المناطق الريفية شديدة الحرمان والُمفتقرة إلى البنية األساسية والخدمات و •

ويعتبر فيروس ومرض اإليدز مثاالً صارخاً على وضع يمكن . حيثما كان المرض يحول دون قيام الناس بأنشطة إنتاج •
 ).1أنظر اإلطار ( على االنتفاع من االئتمان مع مرور الوقت أقل قدرةًأن يصبح فيه الفقراء 
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    فيما يتعلق بفيروس ومرض اإليدزURWEGOج تجربة برنام. 1اإلطار 
  

وتقوم .  بنجاح في أوضاع حافلة بالتحديات في رواندا عقب انتهاء الصراعاتURWEGOيعمل برنامج االئتمان األصغر 
وفي اآلونة األخيرة، طلبت كنيسة .  بتقديم المساعدة الفنية من خالل مستشار مقيم وفريق دوليالعالميةمؤسسة اإلغاثة 

كما كان .  تقديم القروض لنساء فقيرات مات أزواجهن نتيجة اإلصابة بفيروس ومرض اإليدزURWEGOية من محل
معظم أولئك النسوة مصابات بفيروس اإليدز وبلغت العديدات منهن مرحلة ظهور األعراض لديهن بعد انضمامهن إلى 

قّفن عن حضور االجتماعات وبالتالي ورض، تومع وقوع عدد صغير من المقترضات فريسة الم. البرنامج بأشهر قليلة
ونتج عن هذا توقُّف عضوات المجموعة األخريات عن التسديد، وبالتالي انهارت . أخفقن في تسديد ما عليهّن من ديون

  . بسرعةالخطة بكاملها
  

د انخفاض  إلى ِقصرِ مدة التخطيط لدى العميالت وتصاُعURWEGOفي إطار تقييم هذه التجربة، أشار جهاز موظفي 
كما استنتجوا أن توجيه االئتمان إلى نوع واحد من العمالء عالي المخاطر أسفر عن . قدرتهن على القيام بأنشطة إنتاج

ولذلك لن يوجه البرنامج االئتمان األصغر إلى أشخاص مصابين بفيروس ومرض . مخاطر غير مقبولة بالنسبة للبرنامج
في مجتمعات محلية من المعلوم أن بعض العمالء سيصابون فيها بهذا الفيروس اإليدز، ولكنه يظل ملتزماً باإلقراض 

 .     والمرض
 

 الحّر، فإن قصر  التجاري من النشاط االقتصادي وفرص السوق وقدرات العملكاٍف حتى حين يكون هناك مستوى
 عن عدم نجاح جهود ذلك الشروط على ما هو معياري من منهجيات االئتمان األصغر وآليات تقديمه يمكن أن يسفر

  :وتشمل األوضاع المشكّلة لقيود ما يلي. االئتمان
  

 .كون السكان شديدي التبعثر بما يؤدي إلى ارتفاع شديد لتكلفة الوصول إلى العمالء بصورة منتظمة •

 بالنسبة" التغاير المتكافئ "  مما يخلق مخاطر – كمحصول زراعي واحد –االعتماد على نشاط اقتصادي واحد  •
 .لمؤسسة االئتمان األصغر

 . االعتماد على المقايضة وليس على المعامالت نقداً •

 .  مثالً السكان المهّجرون مؤقتاً نتيجة لحرب أهلية–ارتفاع درجة تنقّل أو عدم استقرار السكان  •

 .احتمال حدوث أزمات في المستقبل كالعنف األهلي والكوارث الطبيعية أو التضخم النقدي الشديد •

 . القانون والنظامغياب •

 الحر األصغر  التجاريبيئة من القوانين واللوائح التنظيمية أو الرصد والتنفيذ والتي تشكّل عائقاً كبيراً ألنشطة العمل •
 .أو التمويل األصغر

االفتقار إلى رأس المال االجتماعي أو التالحم االجتماعي، مما يقّوض استخدام منهجيات االئتمان غير المضمون  •
 .نات رهنيةبضما

  

التي لديها القدرة والخبرة، مما يضطرها لتجربة تعديالت تؤدي هذه األوضاع تشكّل تحدياً حتى لمؤسسات االئتمان األصغر 
  .  أحياناً إلى درجة كبيرة– إلى زيادة المخاطر والتكاليف التي تواجهها
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  ما هو الالزم لنجاح االئتمان األصغر؟ . 2
 

وضاع المالئمة لالئتمان األصغر قائمة، من الذي يجب أن يقوم بتقديمه؟ من الوجهة المثالية، عندما تكون الشروط واأل
. أصغر قوية ومحلية، أو بنك ملتزم بالعمالء الفقراء، أو منظمة ائتمان أصغر دولية مؤسسة ائتمان: أفضل الخيارات هي

  : ئتمان األصغر الجّيد النوعيةوعلى المؤسسات المالئمة أن تكون ملتزمة بأربعة مبادئ أساسية لال
  .األداءتقديم خدمات مالية طويلة األمد، أو ) 1
  .النطاقل إلى أعداد كبيرة من العمالء، أو والوص) 2
  .عمق نطاق الوصولالوصول إلى الفقراء، أو ) 3
  .قابلية االستمرار الماليةتمام بلوغ ) 4

  

وغالباً ما . ئمة حالياً ضعيفة أو أنها تسعى وراء أولويات أخرىلسوء الحظ، يمكن أن يكشف البحث عن أن المؤسسات القا
كما ال يمكن للمؤسسات الدولية عالية . تفتقر البنوك للدوافع والمرونة في القيام بالتغييرات التي يتطلبها االئتمان األصغر

قد تتفادى البيئات التي تراها وهي .  التوّسع للوصول إلى كافة األماكن– والتي ال يوجد منها سوى عدد ضئيل –األداء 
  .حافلة بمخاطر عالية أو باحتماالت نجاح منخفضة

  

في هذه األوضاع، قد تختار الجهات المانحة تشجيع مؤسسات غير عاملة في مجاالت االئتمان األصغر على الدخول في 
غاية هي الوصول إلى خلق مؤسسة ويتطلب هذا النهج تقديم مساعدات فنية كبيرة وتنمية مؤسسية، مع كون ال. هذا المجال

وينبغي ربط المساندة المالية والمساعدة في بناء القدرات بمؤشرات أداء واضحة التحديد . تمويل أصغر قابلة لالستمرار
وحيثما كانت . وعلى الجهات المانحة إعطاء األولوية لتطوير الخبرة والقيادة على الصعيد الوطني. ويمكن رصدها بسهولة

العميل (تقوم بتقديم مزيج من الخدمات المالية وغير المالية، ينبغي الفصل بينهما بوضوح على مستوى العمليات المؤسسات 
  ). واألنظمة والمحاسبة واإلدارة

  

. من األرجح أن ينجح االئتمان األصغر عندما يجري تنفيذه كنشاط مصرفي مهني، مع موارد كبيرة والتزام طويل األمد
 في اعتماد االئتمان األصغر كخدمة ر مؤسسة خدمات غير مالية تنظ20المخضرمون أنه مقابل كل ويخّمن المراقبون 

 ليست هناك سوى مؤسسة واحدة يمكن أن تكون قادرة أو راغبة في دفع الثمن المرتفع الذي يتطلبه تنفيذ المبادئ ،جديدة
 بإضافة التمويل 1974 في عام )BRAC (ديشوقامت لجنة تقّدم ريف بنغال. التشغيلية الالزمة لتحقيق االستمرارية

  : وفي إطار نظرة استرجاعية على تلك العملية، قال مؤسس اللجنة فاضل عابد. األصغر إلى ما تضطلع به من أنشطة إغاثة
  

الجتماعية الرعاية رفيق القلب الُمعتمد لدى منظمات الرعاية اوعلى نهج . …عمل نظام االئتمان األصغر يجلب معه عناصر جديدة " 
أن … ويمكن لهذا التحّول . أن ُيفسح المجال أمام نهج مهني واقعي لكي يمكن لنهج التمويل األصغر أن يكون قابالً لالستمرار وفعاالً

تفهم ويجب على قيادات المؤسسة أن … . ولذلك، ينبغي عليها قبول وتمثُّل التغيير المطلوب منها. يسفر عن توتّر في المؤسسة المعنية
   1" وفقاً لذلك وضوح ما هو المطلوب وأن تقوم بإعداد أجهزة موظفيهاب

  

  . انضباط العمالء وانضباط المؤسسات: يعتمد نجاح االئتمان األصغر على مبدأين أساسيين
  

 تسديد أصل مبلغ القرض -  وإحكام توقيت- فقة علىا يعني أن يتولى الفقراء مسؤولية قراراتهم، والموانضباط العمالء
نها عقد االئتمان،  وعن طريق الوفاء بااللتزامات التي يتضّم.معني مع مبلغ الفائدة الذي يغطي كامل تكلفة تلك الخدمةال

  : 1998وكما قال مؤسس بنك غرامين محمد يونس في عام . يكتشف الفقراء قدراتهم الذاتية على توجيه مستقبلهم
  



 5

. والفقر مرض له تأثير شاّل على العقل والجسد. ان ال يساعد في التغلب على الفقرواإلحس. حساناإلاالئتمان بدون انضباط ليس سوى " 
أن يساعد الناس على استجماع اإلرادة والقوة إلحداث شروخ في الجدران المحيطة  يجب ،ولكي يكون برنامج تخفيف حدة الفقر مفيداً

    2".بهم 
  

دم أيضاً عمالء آخرين وعمالء مستقبليين ومؤسسة االئتمان  فحسب، بل يخ المعنيينال يخدم انضباط العمالء األفراد
 المستقبليونوالعمالء . فالعمالء تزدهر أوضاعهم حين ال ُيضطّرون لتحّمل أعباء تسديد ديون اآلخرين. األصغر نفسها

ن األصغر عن وتزدهر مؤسسة االئتما. ات ويصل إلى المزيد من اُألسر الفقيرة ومّرتايزدهرون حين يدور رأس المال مّر
  .المستمّرةطريق استرداد تكاليفها وبناء قاعدة مالية سليمة مستقلة عن الدعومات المالية العامة 

  
   حالة ُمغْفلة من حاالت تثبيط انضباط العمالء: 2اإلطار 

  

 بالنسبة وجد أحد البرامج االجتماعية جاذبية في االئتمان األصغر، ولكنه اعتبر شرط انضباط العمالء شديد الصعوبة
ثم قاموا بتقديم " االئتمان األصغر " وبدالً من إتّباع برنامج ُمنح صريح، أطلقوا على جهودهم اسم . لعمالئه الفقراء

غير القابل " وداخلياً، ُأطلق على هذا النشاط اسم االئتمان . القروض لعمالء لم يكن من المتوقع منهم تسديد تلك القروض
  : ج كما كان من الممكن توقّعهاوكانت النتائ". لالسترداد 

  
  .  إما منذ البداية أو في األمد الطويل–لم يسدد العمالء القروض   •
  .فقد البرنامج رأس ماله سريعاً ولم يستمر إال استناداً إلى موارد مالية إضافية من الجهات المانحة  •
قدت مصداقيتها وعمالءها، حيث انسحب برامج االئتمان األصغر المحلية األخرى التي طلبت انضباط العمالء ف  •

  ". االئتمان غير القابل لالستمرار " عمالؤها وانضموا إلى البرنامج الذي يقّدم 
بعد إغالق البرنامج، وجدت برامج االئتمان األصغر الجديدة مزيداً من الصعوبة في تنفيذ برنامج مستند إلى   •

  .معات المحلية المتأثرةالتسديد التام والمحكم التوقيت للقروض في المجت
  

 يشير إلى مجموعة من الممارسات تؤدي إلى تحقيق استمرارية كل من البرنامج ونوعية الخدمات انضباط المؤسسات
   3:وكفاءة العمليات، شاملة

  
 التكاليف، حتى حين يتم إجراء تصحيحات مقابل الهبات والدعومات المالية بما كافةتقاضي أسعار فائدة تغطي    )1

  كس تكلفة الموارد المالية بأسعار السوق؛يع
  اشتراط التسديد التام وفي المواعيد المحددة، وتتّبع التسديدات بصورة منتظمة ومتكررة؛   )2
  ؛ءخلق منتجات وأساليب تقديم مالئمة للعمال  )3
  لموظفين واإلدارة؛ االستثمار في أنظمة إدارة المعلومات التي تتيح اإلرشاد المحكم التوقيت والمالئم لجهاز ا  )4
  إتاحة موظفين ميدانيين مع حوافز تشجيع األداء؛  )5
  الحق؛ إدخال القدر الكافي من الالمركزية لتسهيل السرعة والتصعيد ال  )6
  . القدرات والنمو واالستمرارية إتاحةالتخطيط منذ البداية من أجل  )7
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فإذا جرى اعتبار انضباط العمالء أو المؤسسات ". تباراً عملياً اخ" يتيح مفهوما انضباط العمالء وانضباط المؤسسات هذان 
  . في إتاحة االئتمان األصغر  أو متعذّراً تنفيذه في أوضاع محددة، من المرجح إخفاق مسعى المؤسسة المعنيةشديد التقييد

  
  متى تكون أشكال أخرى من الخدمات المالية أكثر نفعاً؟  . 3
  

وتعتبر التعاونيات  .فالفقراء يريدون أيضاً خدمات االدخار والتأمين. داً من أنواع الخدمات الماليةليس االئتمان إال نوعاً واح
مجموعة متنوعة من اآلليات غير  المالية وبنوك الدولة عادة المصادر الرسمية الوحيدة المتوفرة للفقراء، ولو أن هناك

  . بالنسبة للفقراء  التأمين خدمات االدخار ووفيما يلي عرض عام موجز لدْور. الرسمية
  

   االدخار. أ  
  

ادخار غير  فالماشية والمجوهرات آليات(نوعاً  سواء نقداً أو –مهما كانت األسر فقيرة، فإنها دائماً تستطيع وتريد االدخار 
 وهي 4.ت المستقبليةفاُألسر الفقيرة تّدخر بغية إدارة المخاطر والتخطيط للتدفقات النقدية من أجل االستثمارا). نقدي شائعة

الكوارث الطبيعية، وإخفاق المحاصيل، وفقدان فرص العمل، : مثل تخفّض ضعفها باالدخار للوقاية من آثار صدمات
بادخار ما يكفي لمساندة ذاتها في المواسم التي ينخفض فيها " سالسة االستهالك " وهي تقوم بتحقيق . والمرض، والوفاة

  .  تكفي الستثمارات األسرة والنشاط التجاري المعنيدخلها، كما تدخر مبالغ مالية
  

 ،من شأن تسهيالت االدخار إتاحة أكبر المساعدة في إدارة المخاطر حين تكون مأمونة ويمكن للمودعين الحصول عليها
ل إلى ولكي تسّهل المؤسسة المالية القدرة التامة على الوصو. وحين يمكن للفقراء إيداع مبالغ صغيرة بصورة متكّررة

اإليداعات يجب أن تكون عملية إدارتها جيدة ولديها احتياطيات كافية لالستجابة لفترات الطلب العالي غير العادي نتيجة 
وقد تكون  المؤسسات المالية الخاضعة للوائح تنظيمية هي الوحيدة المسموح لها تقديم خدمات . ألزمات طبيعية أو اقتصادية

 وقد تكون هناك حاجة للمساعدة الفنية واالستثمار من أجل زيادة. كلة أمام صانعي السياساتاالدخار الطوعي، مما يثير مش
أنظمة المعلومات، ونظام :  تدعيم كل منيوقد يكون من الضرور. توفّر منتجات االدخار المالئمة الحتياجات الفقراء

نظيمية، ومن الممكن مساعدة المؤسسات غير الخاضعة اإلدارة، والبنية األساسية المادية للمؤسسات المالية الخاضعة للوائح ت
في تحّولها إلى الشكل القانوني الخاضع للوائح ) على سبيل المثال العديد من مؤسسات االدخار والتسليف(للوائح تنظيمية 

  ). المسّجلةكاتحادات االئتمان التعاوني(تنظيمية 
  

بعض األوضاع التي تم تحديدها آنفاً في هذه المذكّرة باعتبارها غير قد تكون إتاحة خدمات االدخار الطوعي استجابة فعالة ل
مع أن االفتقار إلى سيادة القانون (مناسبة لالئتمانات، أو حيثما كانت هناك عوامل محدودية تقّيد إمكانات االئتمان األصغر 

مازال معظم المجتمعات المحلية الفقيرة ولسوء الحظ، ). والنظام ُيشكّل أيضا عامالً من عوامل المحدودية بالنسبة لالدخار
فمعظم المنظمات غير الحكومية .  الوصول إليهاوُممكنةيفتقر إلى القدرة على الوصول إلى آليات ادخار سائلة مأمونة 

ومؤسسات االئتمان األصغر ال يمكنها استيفاء متطلبات اللوائح التنظيمية ولو أن بعضها يقوم بتقديم المساندة في تطوير 
 دْور حاسم األهمية عن طريق  لمؤسسات االئتمان األصغر هذه لعبوكبديل آخر، يمكن. رتيبات ادخار غير رسميةت

شاملة اتحادات (الوساطة في ترتيبات ادخار بين العمالء الفقراء والمؤسسات المالية الخاضعة للوائح تنظيمية وجيدة األداء 
  ).االئتمان التعاوني
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   التأمين األصغر. ب  
  

بينما يسّهل االدخار للفقراء استعدادات مواجهة أحداث أو طوارئ في المستقبل، يتيح التأمين األصغر طريقة من طرق 
وتولي مؤسسات . إدارة مخاطر محددة عن طريق تقاسم تكاليف األحداث غير المتوقعة فيما بين العديد من اُألسر الفقيرة

 بتقديم  منذ سنواتلخدمات التأمين األصغر، غير أن تعاونيات التسليف تقومالتمويل األصغر حالياً المزيد من االهتمام 
والتأمين على الصحة، وتعمل جمعيات الّدفن غير الرسمية منذ أجيال في معظم البلدان بعض أشكال التأمين على الحياة 

   5.النامية
  

 مهارات كبيرة وأنظمة فضالً عن ديمومة –ر  شأنه في ذلك شأن خدمات االدخا–يتطلّب التقديم المباشر لخدمات التأمين 
 ، وذلكولهذا السبب، قد تكون المنظمات غير الحكومية أفضل جهة لتقديم هذه الخدمات لألسر الفقيرة .المؤسسات المعنية

 وهي منظمة – FINCAوتعمل منظمة . عن طريق مساعدتها في الحصول على الخدمات من شركات تأمين قوية وراسخة
   6. كوكيل لخطة رسمية للرعاية الصحية بهدف تيسير التأمين على الصحة لعمالئها– عاملة في أوغندا غير حكومية

  

قد يكون هذا الُمنتَج أكثر فائدة في تلك األوضاع التي يكون فيها أيضاً أصعب : توضيحاًتستدعي مناقشة التأمين األصغر 
 وسط مجموعات سكانية تعاني من – كما في اآلونة األخيرة –أو تنفيذاً، كالمناطق شديدة مخاطر التعّرض لكوارث طبيعية 

ولسوء الحظ، يعتبر التأمين أداة ضعيفة لمعالجة مخاطر تعّم المجتمعات المحلية أو النواتج . فيروس ومرض اإليدز
  . المتوقعة، وهذا مخّيب آلمال الساعين لمساعدة الفقراء على تحّمل أعباء مالية ناجمة عن هذه األزمات

  
   متى ينبغي النظر في تقديم الُمنح؟ . 4
  

  . ترتيبات مدفوعات إنهاء الخدمة والُمنح الصغرى: ننظر هنا في نوعين من أدوات الُمنح
  

   مدفوعات إنهاء الخدمة. أ   
  

عن ستغني القطاع الرسمي أو الحكومي يمدفوعات إنهاء الخدمة هي من بين بدائل االئتمان األصغر من أجل مساعدة الذين 
ويتفاوت العاملون السابقون في القدرات والمهارات التقنية، ولذلك قد يكون . على الدخول في العمل لحساب الذات خدماتهم

فبرامج االئتمان . االئتمان األصغر حافالَ بالمخاطر سواء للعاملين السابقين أو مؤسسات تقديم خدمات االئتمان األصغر
 –منخفضة الخبرات  والسيما بين الفئات عالية المخاطر –"  مشروعات عمل حر خلق أصحاب" األصغر التي تسعى إلى 

 في هذه المذكرة مثاالً على 5ويتيح اإلطار . من المرّجح أن تواجه خسائر وأن تؤدي إلى تحميل الناس أعباء المديونية
  . ذلك

  

يمها بعناية يمكنها تشجيع االستثمارات ديون وإذا جرى تصمال خالفمن جهة أخرى، تعتبر مدفوعات إنهاء الخدمة آليات 
فعلى سبيل المثال، يمكن تصميم آليات مدفوعات تسّهل الشتراكات متلقّيها استقطاب المزيد من األموال، وبذلك . السليمة

 حسابات توفير وإيداعها فيومن الممكن صرف مدفوعات إنهاء الخدمة . تشّجع االدخار والتخطيط من أجل المستقبل
كما يمكن تدريب متلقيها على استخدام أو . ا يخفف مخاطر أمنها ويشجع االستخدام الحريص لتلك األموالخاصة، مم

وتبّين هذه األمثلة كيف يمكن لعّدة . من أجل العمل لحساب الذات أو تطبيقها في قطاعات أخرىتحديث مهاراتهم الحالية 
 الوقوع  وبالتالي–لف ذات، وذلك دون دفعهم إلى طلب السُّالمساعدة عاملين سابقين على الدخول في العمل لحساب  أدوات
  .  قبل تطوير مهاراتهم وأفكارهم– المديونية في
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أنظر القسم (بخدمات غير مالية   ويمكن بفعالية ربطها،تعتبر مدفوعات إنهاء الخدمة شكالً أكثر تطّوراً من بين أشكال الُمنح
من بين بدائل أشكال مدفوعات و). عن خيارات اإلجراءات التدخّلية غير الماليةالالحق لإلطالع على المزيد من التفاصيل 

 إتاحة حماية أطول أمداً للعامل دوق معاشات التقاعد حيث أنه يمكن لمثل هذا الصندوق صن– األكثر تعقيداً – إنهاء الخدمة
طيط شديد التعقيد ويتطلب تنفيذها سنوات  التقاعد تتطلّب التخ معاشاتإال أن صناديق.  عن خدماتهالذي يجري االستغناء

  . من العمل
  

   الُمنح الصغرى  . ب   
  

تتيح المنح الصغرى شبكة أمان، ويمكن أن تشكّل الخطوة األولى في استراتيجية للنقل التدريجي للفقراء من الضعف نحو 
 المهّجرون أثناء أو وقد يكون. قتةفالذين تضربهم األزمات قد يحتاجون إلى شبكة أمان مؤ. االكتفاء الذاتي االقتصادي

 من بين المرشّحين المالئمين لُمنح وحيدة مباشرة عقب صراعات أو المتضّررون من كوارث طبيعية كالزالزل والفيضانات
ولكن من الضروري التنسيق مع .  عن خسارة األصولهمتمكّنهم من بناء سبل رزقهم وتعّوض" شبكة أمان " الدفعة تعتبر 
نة الكافية لتقديم خدمات مماثلة إلى تمويل أصغر، فقد توجد مؤسسات تمويل أصغر متمتعة بالقوة والمروأية مؤسسة 

 عن طريق 1998لفيضان عام  " ASA" ية بنغالديش مؤسسة التمويل األصغر الوقد استجابت. ئها على أساس تجاريعمال
   7.الكيتقديم فرصة لعمالئها إما لسحب مدخراتهم أو للحصول على قرض استه

  

ومن غير . يمكن أن تشكّل المنح الصغرى بالنسبة للفقراء أو المتأثّرين بفيروس ومرض اإليدز شبكة أمان أطول أمداً
فالقروض يمكن أن يجري استخدامها : المرّجح أن يكون هؤالء في وضع يسمح لهم باستخدام القروض استخداماً منتجاً

والواقع . الحتياجات من الرعاية الصحية بدالً من االستثمار في أنشطة تحقيق الدخلللوفاء باحتياجات استهالكية أساسية أو ا
وقد تتيح الخطط . أن استخدام أدوات مستندة إلى الديون كاالئتمان األصغر يمكن أن يؤدي إلى تآكل مركزهم االقتصادي

يمكنهم فيه وضع الخطط والنظر في ل األشخاص المعنيين إلى المستوى الذي والمستندة إلى الُمنح نقطة انطالق لوص
الموارد فالُمنح يمكن أن تكون الخطوة األولى في عملية تخفيض الضعف وتمكين الفقراء من استثمار الوقت و. االستثمارات

  . عدة أصولفي تعلّم مهارات وبناء قا
  

نموذجاً على عملية النقل التدريجي يعتبر برنامج لجنة تقّدم ريف بنغالديش المعني بتحقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة 
 بمساعدة المشاركين فيه على االنتقال من الفقر ه إلى المعوزات من نساء ريف بنغالديشويقوم هذا البرنامج الموجَّ. هذه

 في تحقيق ذلك جوعلى مدى عشر سنوات، نجح حوالي مليون من المشاركين بالبرنام. المطلق إلى االستقالل االقتصادي
  .التحّول
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   8برنامج لجنة تقّدم ريف بنغالديش المعني بتحقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة: مثال على انتقال تدريجي: 3اإلطار 
  

 شهراً بتقديم الطعام 18 لجنة تقّدم ريف بنغالديش المعني بتحقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة بالتزام مدته يبدأ برنامج
ل هذا البرنامج وُيدِخ. لمن هم في أشد المخاطر الفورية) يةبنغالديش من برنامج الغذاء العالمي والحكومة البمساندة(مجاناً 

كما يتيح البرنامج . المشاركين في برامج تدريب على مهارات في أنشطة ُمدّرة للدخل كتربية الدواجن وصنع الحرير
ية الصحية من اللجنة، مما يعالج حلقة الوصل بين اإلنتاجية للمشاركين الفقراء القدرة على الحصول على خدمات الرعا

اقتصادية من أجل " مدخرات أولى " وفي هذه الفترة، تساعد اللجنة المشاركين على تعلّم كيفية االدخار وبناء . والعافية
القيام  ةالمائ في 89وفي غضون سنتين من بدء هذه العملية، استطاع حوالي . األنشطة المستقبلية ضمن القطاعات نفسها

 إلى مقترضين من برنامج التمويل األصغر – من خالل أنشطتهم الصغيرة المدّرة للدخل وتراكم المّدخرات -بذلك التحّول  
 من الُمنح إلى التدريب ثم االدخار وبعده العمل لحساب الذات كافياً –ويبدو هذا التدّرج في خدمات المساندة . التابع للجنة

 وهي ،، والعزلة االجتماعية، واالفتقار إلى مهارات اإلنتاج، وضعف الثقة بالنفس الفقر الشديد: التي يشكلهالكسر الحواجز
          . حواجز حالت في السابق بين هؤالء والعمل لحساب الذات

  
حجم عمليات اإلغاثة : يعتبر برنامج لجنة تقّدم ريف بنغالديش المعني بتحقيق الدخل لتنمية الفئات الضعيفة فريداً من حيث

ويتم تنفيذ معظم جهود االنتقال التدريجي . التي تقوم بها اللجنة، والتمويل األصغر، والدفاع عن المصالح ومجاالت أخرى
ويوضح مثال . على مجاالت له فيها ميزة نسبيةكات بين مؤسسات أو برامج، مع تركيز كل من الشركاء امن خالل شر

وهذا ما يمكن أن يحد .  الفئات الضعيفة أن نجاح االنتقال التدريجي يستغرق زمناً طويالً نسبياًبرنامج تحقيق الدخل لتنمية
  . شركاء في مبادرات االنتقال التدريجي  مشروعات أقصر أمداً أن تكونمن إمكانات

  

.  االئتمان األصغر طويل األمد وتشويه أسواق على الغيرعتمادال ا روحيمكن أن تؤدي المساندة على هيئة ُمنح إلى خلق
 إرشادات بشأن المنح الصغرى لضمان تكميل المنح للخدمات المالية التجارية واالستثمارات اإلنتاجية وليس 4ويتيح اإلطار 

   9.مزاحمتها
  

   خطوط إرشادية بشأن الُمنح الصغرى: 4اإلطار 
  

  : نح الصغرىينبغي أن تكون الُم
  

  مثالً الفقراء (ئتمان األصغر أن يفيدهم في سياق محدد موجهة بعناية فائقة للذين ال يمكن لال  •

  ؛ )ن مؤقتاًالمعوزون واألشخاص المهّجرو

  إلى آليات مستندة إلى السوق مثل االئتمان األصغر؛ " انتقال تدريجي " مرة واحدة وتتضمن عملية   •

  وخاضعة للرصد، وذلك لضمان إنفاقها حسب المقصود لها؛ منظّمة بعناية   •

  صح، وذلك حين تكون ُمزمعة ألغراض إنتاجية؛ ة بالتدريب أو النُّمصحوب  •

   في المائة من قيمة الُمنحة المعنية؛ 10 إلى 5 ال تقل عن ةتشترط مساهمة من متلقّي الُمنح  •

     .  ال تمّول استثمارات تنتج عنها تدفقات دخل يمكن استخدامها لتسديد قرض من مؤسسة تمويل أصغر  •
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 الحر المحتمل بالنشاط  التجاريصاحب مشروع العملالمساهمة النقدية من متلقّي المنح في ضمان التزام يساعد اشتراط 
ويمكن أن تكون هذه المساهمة النقدية مساهمة أولية في . ةم به استجابة لتوفّر الُمنحلُاالقتصادي المقترح، وعدم كونه َح

 تدفقات دخل في األمد القصير من األفضل تمويلها من تؤدي إلىي فاالستثمارات الت. المال الالزم للنشاط المقترحرأس 
جهات " مزاحمة " علماً بأن تمويل تلك االستثمارات من منح صغرى ال يؤدي إلى . خالل قرض من مؤسسة تمويل أصغر

مما يعرض تقديم القروض طويلة األجل فحسب، بل يشجع أيضاً هيكل اإلنفاق غير المالئم للنشاط االقتصادي المعني، 
  .   في المستقبلللخطر نجاحه

  

 عدم مزاحمة ) في أسوأ حال(ينبغي أوالً استشارة مؤسسات وخبراء التمويل األصغر العاملين في المنطقة المعنية لضمان
تنسيقها بعناية مع التمويل ) في أحسن األحوال(أي برنامج منح صغرى لمؤسسات التمويل األصغر أو تقويضها، و 

وينبغي إشراك الجهات غير الرسمية التي تتيح التمويل . خروج من االعتماد على الُمنح الحقاًلل إتاحة طريق األصغر بغية
كبنوك القرى ونوادي االدخار والتسليف في عملية التشاور، وذلك لما لتلك الجهات من أهمية للفقراء غير متناسبة األصغر 

  . مع أوضاعها وحجمها
  
      خلية األخرى التي يمكن أن تدعم المركز االقتصادي للفقراء؟ ما هي اإلجراءات التد . 5
  

الخيارات من أجل من  سوى جزء من مجموعة – سواء كانت ائتمانات أو ادخار أو تأمين أو ُمنح –ليست الخيارات المالية 
قراء من االنتفاع من ونوجز هنا بعض اإلجراءات التدخلية األخرى التي قد تكون الزمة لتمكين الف. تخفيف حدة الفقر
  . الخدمات المالية

  

   تحسين البنية األساسية. أ 
  

يمكن لنقص البنية األساسية والخدمات العامة أن يشكّل كابحاً للنشاط االقتصادي، ويمكن الستثمارات المجتمعات المحلية في 
ويمكن أيضاً أن تكون . ل لحساب الذات انطالق أنشطة العمنقطةإتاحة ) الطرق واالتصاالت والتعليم وسواه(هذه المجاالت 

أو في االنتعاش من آثار الكوارث هناك ضرورة الستثمارات في أنظمة للوقاية من الكوارث أو االستعداد لمواجهة آثارها، 
  . بغية إعادة بناء البنية األساسية في قطاعات اإلنتاج واالتصاالت

  

 الحّر استثمارات على صعيد المجتمعات المحلية في البنية جاري التمن األمور الهامة أيضاً في تسهيل أنشطة العمل
ومراكز تجميع ومعالجة أو فرز السلع، ومطاحن الحبوب، أو بنية مراكز األسواق، :  مثلاإلنتاجية أو التجاريةاألساسية 

حلية في إطار الصناديق نح المجتمعات المآليات ُم: وتشمل آليات تشجيع تلك االستثمارات.  النطاقةالري األساسية الصغير
ومع أن للعديد .  المنظمات غير الحكومية تقوم بهاكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروعاتاالشرواالجتماعية، 

، فإن االستثمارات في البنية األساسية "سلع النفع العام  " ساسية والخدمات العامة خصائصمن االستثمارات في البنية األ
ومن المرجح أن تكون بإدارة شركة واحدة أو مالك واحد . نحوهي أقل مالءمة للُم" سلع النفع الخاص " ص  خصائالتجارية

 على أساس المنافع تقديم القروض لها، ولذلك من الممكن )فرداً، أو جماعة، أو جمعية مجتمع محلي، أو شركة: سواء كان(
وإذا كان . للقطاع المالي الخاص" مزاحماً " ح قد تشكل منافساً أو كما أن آلية المن. االقتصادية التي تتجّمع لتلك الشركة

القطاع الخاص متحفّظاً في تقديم التمويل أو ببساطة غير حاضر، يصبح عند ذلك من الضروري وجود آليات ضمان أو 
تلك ينبغي أوالً أن  من الحوافز المجموعة اإلضافيةغير أن .  االستثمارات من القطاع الخاصبمنح مقابلة من أجل استقطا
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تكون واضحة، وذلك بغية ضمان عدم استخدام أموال عامة أو أموال الجهات المانحة لجعل استثمارات جذابة أصالً أكثر 
  . ربحيةً

  

 ليس من بين الخيارات، يمكن تمويل التجاريةحيثما كان عدم وجود مؤسسات وساطة مالية يعني أن تمويل البنية األساسية 
ويمكن استخدام اإليرادات الناجمة عنه . رات من خالل مشروع ُمدّر للدخل على صعيد المجتمع المحلي المعنيتلك االستثما

وتقوم الجمعية بإدارة . في إقامة جمعية ادخار وتسليف على صعيد المجتمع المحلي، مع إتاحة المساعدة الفنية وبناء القدرات
، وباستخدام الدخل المتحقق في بناء )كأحد البنوك(سسة مالية رسمية تدفقات دخل المشروع من خالل حساب مفتوح لدى مؤ
 وحيثما لم تكن جمعية االدخار والتسليف خياراً قانونياً، يمكن أن 10.رأس مالها واالنخراط في أنشطة إقراض إلى أعضائها

  .اتحاد االئتمانات التعاوني مرناً بما يكفي الستيعاب هيكل من نوع جمعيات التسليفيكون 
  

للذين هم خالف ذلك عاطلون  يمكن أن تتيح مشروعات تطوير البنية األساسية والمجتمعات المحلية فرص العمل والخبرةو
  . ويقودنا هذا إلى الخيار التالي وهو برامج العمالة.  الحقاً في هذه الدراسة5 اإلطار ه يبّينوهو ماعن العمل، 

  

   برامج العمالة. ب   
  

القدرة على تحديد الفرص وتحّمل المخاطر واتخاذ القرارات الصعبة وهي  –ة للعمل لحساب الذات ليست المهارات الالزم
 هذه الخصائص، يمكن لبرامج العمالة أن تتيح ليست لديهمفبالنسبة للذين .  مجموعة معيارية من الخصائص–وغير ذلك 

 في أنشطة منخفضة المهارات تُدفع ءشخاص الفقراويؤدي هذا النهج إلى إشراك األ. لهم وسيلة تجعلهم أكثر صالحية للعمل
برامج الغذاء مقابل ومما يناسب هذا النموذج . لهم مستحقات عنها نقداً أو عينياً، وبذلك يتم إعطاؤهم خبرة ومهارات عمل

ة اإلدارة  أجهزإمكاناتوفي العديد من الحاالت، يمكن أن تكون هذه البرامج خارج نطاق . العمل وحمالت األشغال العامة
فعلى سبيل المثال، . ، ولكنها ضمن نطاق قدرات الجهات المانحةارد النقدية الالزمةوالحكومية المحلية غير المتمتعة بالم

عية  تطّو هيئة14ي التابع لألمم المتحدة و التي ينفذها برنامج الغذاء العالم–شرعت مبادرة الغذاء العالمي من أجل التعليم 
حيث يعود األطفال إلى بيوتهم ومعهم حصة من الطعام " الغذاء من أجل المدرسة " بتنفيذ برنامج  –من القطاع الخاص 

برامج الغذاء مقابل العمل التقليدية، يستهدف هذا المجهود و 11.وهو المواظبة على الدوام في المدرسة" بعملهم " مقابل القيام 
  . مجموعة أصغر سنّاًخلق قوة عمل ُمنتجة طويلة األمد ولكن مع التركيز على 

  

   الخدمات غير المالية. ج   
  

بهدف بناء رأس المال االجتماعي والمهارات األساسية ضمن " الوساطة االجتماعية " تتراوح الخدمات غير المالية بين 
. لحر ا التجاريلصالح أصحاب مشروعات العمل" خدمات تطوير أنشطة األعمال التجارية " المجتمع المحلي المعني وبين 

التدريب : ويمكن للوساطة االجتماعية مساعدة الفقراء والفئات الهامشية على االستفادة من الفرص االقتصادية من خالل
، وإتاحة معلومات عن الخدمات  القدراتبناءل وجهود جماعيةعلى اإللمام بالقراءة والكتابة أو المهارات المالية األساسية، 

 الحر  التجاري على أصحاب مشروعات العمل)BDS (ت تطوير أنشطة األعمال التجارية وتركّز خدما.المالية المتوفرة
  : الحاليين والمحتملين، كما تعالج القيود المعيقة ألنشطة خلق منشآت األعمال وتحقيق النمو، وهي تشمل

  

 .المشورةوالتدريب والنصح خدمات  •

 .البيانات، والمطبوعات، والزيارات، وآليات أخرىوكالء السوق، وقواعد : إتاحة المعلومات عن السوق من خالل •

 . الحر ومشترين محتملين واألسواق التجاريالربط بين أصحاب مشروعات العمل •
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 .إقامة شبكات أعمال تجارية وروابط لتشجيع التعاون بين الشركات •

 . خلق تكنولوجيات منخفضة التكلفة أو عالية القيمة المضافة •
  

خدمات تطوير أنشطة األعمال التجارية هو أن تعمل بصورة متزايدة على أساس  ت التي تقوم بتقديم الجها من حالياًالُمتوقع
لتقاضي رسوم مقابل الخدمات منفعة مضافة تتمثّل في زيادة جودة ومالءمة الخدمات، وذلك ألن أصحاب ف 12.تجاري

كما أن ذلك يشجع استرداد التكاليف . يمة الحر ال يشترون الخدمات التي ال يعتبرونها ذات ق التجاريمشروعات العمل
 وبالتالي" سلع النفع العام " وهذا يتناقض مع أنشطة الوساطة االجتماعية التي لها بعض خصائص . ية االستمراروبالتالي

 متواصلة مقترحة من الوساطة االجتماعية حتى 1يعرض الشكل كما . سترداد التكاليفهي أقّل توقعات وإمكانات في ا
   .  في استرداد التكاليف تطوير أنشطة األعمال التجارية استناداً إلى المستوى الممكن الوصول إليهخدمات

  
   متواصلة الخدمات غير المالية: 1الشكل 

  خدمات تطوير أنشطة األعمال التجارية   ← ------ -------- - -------- - --الوساطة االجتماعية 
  تجارية تماماً           مدعومة

 
  الصحة

 التعليم
 
 

تدريب على اإللمام ال
 بالقراءة والكتابة

 
 جماعيةبناء قدرات 

 
 
 

شبكات وروابط أعمال 
 تجارية

 
تدريب ونصح أصحاب 
 مشروعات العمل الحر

 خدمات مشورة

إتاحة معلومات 
 عن األسواق

 
خطط ربط 

 األسواق

  
لمالية التي تتطلب على األقل درجة من الدعم تمثّل المنطقة باللون الرمادي منطقة عدم وضوح الفرق بين الخدمات غير ا

  . المالي وتلك التي يمكن تقديمها على أساس تجاري
  

   إصالح القوانين واللوائح التنظيمية. د   
  

لإلجراءات الشديدة البيروقراطية فيما يتعلق بتسجيل وتشغيل مشروع أصغر أثر تثبيطي هام على خلق ونمو مشروعات 
مكن أن تؤدي السقوف المصطنعة المفروضة على أسعار الفائدة على القروض إلى تقييد أنشطة وي.  الحر التجاريالعمل

فللوائح التنظيمية الخاصة باستخدام الضمانات الرهنية غير العقارية . التمويل األصغر بجعل تحقيق استمراريتها أمراً صعباً
 على كل من لسداد وإجراءات تحصيل الديون أثر مباشرواألولوية المعطاة للمدين في مقابل الدائن في حالة العجز عن ا

كما أن حقوق الملكية وتكلفة تسجيل العقارات تؤثر في قدرة الفقراء على . جهات تقديم خدمات االئتمان األصغر وعمالئها
  .  والذي غالباً ما يكون محدوداً،الحصول على قروض خارج نطاق االئتمان األصغر المتوفر لهم

  

 أو حشد الدعم إلصالح اللوائح واألطر التنظيمية مدلوالت هامة على قدرة ن لمساعدة عمليات إصالح القوانينيمكن أن تكو
فبينما الجهات المانحة في .  والمأمونةالمتّسمة بالمرونةالفقراء على الحصول على الفرص االقتصادية والخدمات المالية 

يع ومساعدة إصالح اللوائح التنظيمية وتغيير السياسات، فإن المنظمات وضع يمكّنها من اإلسهام بدور أكثر نشاطاً في تشج
 )SEWA (ب الذاتاوتعتبر جمعية النساء العامالت لحس. غير الحكومية يمكنها اإلسهام بدور الدعوة لذلك والدفاع عنه
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 قامت هذه الجمعية بتنظيم فقد. مثاالً على كيف يمكن لمؤسسة الدفع نيابة عن الفقراء باتجاه تغيير اللوائح التنظيمية
  إلى واستخدمت ضغوطاً للحصول على أماكن عامة للبائعات المتجوالت في الهند، مما أدى إلى الحوار ومن ثّمعضواتها

   13. والنسوة معاًحل مقبول استوفى احتياجات البلديات
  
   حالة إيضاحية . 6
  

الشروط المسبقة الالزمة لنجاح االئتمان األصغر، : منها، و محاور تركيز رئيسية عرضتها هذه المذكّرة5يوضح اإلطار 
وفي هذه .  وإطار العمليات األوسع نطاقاً،وأهمية تصميم إجراءات تدخلية تالئم احتياجات وقدرات العمالء الُمستهدفين

.  معاً المعنيياقالحالة، جرى في البداية اختيار االئتمان األصغر ولكن اتّضح أنه ليس األداة المالئمة للمشاركين وللس
 وأهداف  المعنيين هي أكثر مالءمة للبيئة المعنية والعمالء– شاملة الخدمات غير المالية -وكانت هناك خيارات أخرى 

 علماً بأن أفضل من يقوم بتقديمه جهة ،وفي التحليل األخير، كان لالئتمان األصغر دور أصغر. المشروع النهائية
  . ات برنامجاً قصير األمد على أساس االستحقاقعلى أساس تجاري، وليسومتخصصة 

  
   14 في الكونغو برازافيل في المجتمعالسابقين إعادة إدماج المحاربين  خياراتاستعراض: 5اإلطار 

  

، شرعت منظمة الهجرة الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ مشروع تجريبي بهدف إعادة إدماج 2000في عام 
واستهدف هذا .  وفي الوقت نفسه جمع األسلحة الصغيرة في الكونغو برازافيل، في العمل لحساب الذاتمحاربين سابقين

وأعطيت أولوية .  من أجل المحاربين السابقين تجاريالبرنامج استخدام االئتمان األصغر للبدء في مشروعات عمل حر
وللمشروعات الجماعية بغية تخفيض التكاليف الثابتة الحصول على القروض للجنود السابقين الذين قاموا بتسليم أسلحتهم 

ولم يكن لمعظم . ومن خالل مرحلة تجريبية مدتها سنتان، قام فريق فنّي باختبار هذه الفكرة بعناية. اإلدارية واإلشرافية
ت إلى إمكانات المحاربين السابقين خبرة عملية تُذكر في مجال األعمال التجارية، كما أن خطط العمل التي وضعوها افتقر

   .ولذلك، أوصى الفريق الفني بإجراء تعديالت كبيرة على البرنامج قبل الُمضّي فيه. السالمة
  

، على أن يتبعه واحد من )وهو خدمة غير مالية(قام الفريق بتعديل االستراتيجية المعنية بغية التركيز على التدريب 
، وذلك من خالل قروض  تجاريةة أو مقدرة على تسيير منشأة أعمالأوالً، يمكن مساندة الذين لديهم خبرة عملي. خيارين

 عوصى الفريق بإتاحة االئتمان األصغر من خالل شراكة استراتيجية مأو. صغرى تستهدف افتتاح مشروعات جديدة
 بقي العمل ولكن بالنسبة لغالبية المحاربين السابقين،. مؤسسة ائتمان أصغر محلية وليس بخلق نافذة ائتمان أصغر جديدة

ولذلك استهدف المشروع خلق فرص عمل ضمن منشآت األعمال أو كمتعهدين من الباطن . لحساب الذات حافالً بالمخاطر
  فيعرضالجانب حفز خالل مجموعة من الحوافز الرامية إلى بالخدمات ألجهزة اإلدارة الحكومية المحلية، وذلك من 

  . فرص العمل
  

ه قدرات العمالء، أزال الفريق الكثير من الضغوط على مؤسسات االئتمان األصغر إلعطاء تجاواقعية الوعن طريق زيادة 
 العشرة األولى من بدء تنفيذ النهج الُمعّدل، عوفي غضون األسابي. قروض حين ال يمكن ضمان انضباط العميل أو المؤسسة

ونفدت .  إعادة إدماجهم في المجتمع محارب سابق وقّدم لهم المساندة بهدف4000وصل المشروع إلى ما يزيد على 
  . عة، تمكّن البرنامج من تعبئة موارد متابعة مالية كبيرةمشّجالولى األنتائج الالموارد التمويلية األولى ولكن بناء على 
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   الُمضّي قُُدماً في الحوار
  

. توفّرة ألغراض تخفيف حدة الفقرتتيح هذه الدراسة عرضاً عاماً لمجموعة متنوعة من األدوات المالية وغير المالية الم
فاالئتمان األصغر يمكن وينبغي تكميله .  كواحد فقط من بين العديد من الخيارات المشروعةوهي تضع االئتمان األصغر

لية أخرى تؤدي إلى خلق إمكانات جديدة، وذلك باستقطاب مجموعة أكبر من األشخاص إلى عملية تحقيق بإجراءات تدخُّ
  . الدخل

  

االبتعاد عن الدعوة إلى إجراءات تدخّلية من : لجهات المانحة والجهات التي تضع السياسات بدور حاسم األهمية فيتسهم ا
وتشجيع شراكات من أجل أوضاع  ، وقيادة حوار أكثر تنّوعاً بشأن احتياجات العمالء،"قياس واحد يناسب الجميع " نوع 

 الضروري اعتماد نهج استراتيجي يبني تفاعالت وروابط فيما بين ومن. محددة فيما بين الجهات التي تقّدم الخدمات
  . المؤسسات المتخّصصة من أجل تحقيق فعالية وتنسيق اإلجراءات التدخلية ألغراض تخفيف حدة الفقر

  

المجموعة االستشارية  و،Development Alternatives, Inc من شركة Joan Parkerقامت بكتابة هذه المذكّرة 
واستفادت هذه الدراسة من بحوث على االئتمان األصغر في البيئات غير المستقرة . Doug Pearceلفقراء يمثّلها لمساعدة ا

 فيما )USAID ( التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية)MBP (أجراها مشروع أفضل ممارسات المشروعات الصغرى
كما قام . بتقديم مساهمة كبيرة لهذه الدراسة –ك الدولي  من البن- William Steelوقام . 2001 وعام 1997بين عام 

 من المجموعة Syed Hashimi و Ousa Sananikone و Rich Rosenberg: بتقديم معلومات قّيمة وتعليقات كل من
   .االستشارية لمساعدة الفقراء
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