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یشnّكل وصnول صnغار المنتجيnن إلnى الخدمnات المالnية أداة هامة لتخفيف الفقر ال سّيما                  

ترّآnnز و.  ولصnnاحبات المشnnاریع الصnnغيرةخnnاصالعnnامالت لحسnnابهن البالنسnnبة للنسnnاء 

عامل أساسي من عوامل اإلنتاج وهو      هnذه الوحدة التدریبية على تحسين الوصول إلى         

 .التسهيالت االئتمانية أو اإلقراض والتحكم به

 

لnnى المnnوارد المالnnية والتصnnّرف بهnnا یعنnnي الnnتحّكم    ع حصnnولمnnن المعnnترف بnnه أن ال و

خدمnnات االئnnتمان  و. مnnل، والمnnواد الخnnام، واألسnnواق   باألراضnnي، والتكنولوجnnيا، والع 

 قدرتهم التفاوضية في تعاملهم مع المجموعات      تعزیزعلى  أیضًا  المتاحة للفقراء قادرة    

التي تقف في وجه إال أن الفقnراء یواجهnون سلسلة من العوائق          . األخnرى مnن المجnتمع     

 تحّد من وصول    تصف هذه الوحدة التدریبية العوامل التي     و. حصnولهم علnى القnروض     

 .النساء إلى الخدمات المالية

 

 واالسnnتراتيجيات التnnي یمكnnن مnnن الnnنهج أنواعnnًا مخnnتلفة مnnن  الوحnnدة أیضnnًاتسnnتعرضو

خاللهnا تخّطnي مشnكلة إسnتبعاد صnغار المنتجيnن ذوي الدخnل المnنخفض عن الخدمات                   

 الرئيسية  اجاتواالستنتالمالnية الرئيسnية، وتقnّدم الِعnَبر المكتسnبة من التجارب التنمویة              

 . في السنوات األخيرةقصص النجاجات الباهرة من المستخصلة
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 تقديم خدمات االئتمان . أ

 
 العامالت لحسابهن الخاص ه$ذه الوح$دة التدريب$ية العوائ$ق الت$ي تواجهها النساء            تع$الج 

وترّآ$ز ب$األخص عل$ى تحسين وصولهن إلى مصدر          . وص$احبات المش$اريع الص$غيرة     
 . والتصرف به القروض هورزق إنتاجي أساسي

 
 وسيلةأن تقديم خدمات التسليف يشّكل  الت$نموية ف$ي العقود األخيرة        أثبت$ت ال$تجربة   لق$د   

يعن$$ي ال$$تحّكم   ل$$ى الم$$وارد المال$$ية والتص$$ّرف به$$ا  لحص$$ول عاف. هام$$ة لتخف$$يف الفق$$ر 
إن أي ف$$بالتال$$ي، و. باألراض$$ي، والتكنولوج$$يات، والعم$$ل، والم$$واد الخ$$ام واألس$$واق    
، وص$$يادي األس$$ماك قص$$ور ف$$ي الم$$وارد المال$$ية، بالنس$$بة إل$$ى ص$$غار المزارعي$$ن،      

فّيي$$ن، والعاملي$$ن لحس$$ابهم الخ$$اص، وأص$$حاب المش$$اريع الص$$غرى ف$$ي القط$$اع والحر
الحض$$ري غ$$ير النظام$$ي، يح$$ّد م$$ن قدرته$$م عل$$ى التوّس$$ع أو إدخ$$ال بع$$ض التحس$$ينات  

فعمل$$ية تنم$$ية الم$$وارد البش$$رية م$$ن خ$$الل التعل$$يم والتدري$$ب   . عل$$ى إنتاجي$$تهم ودخله$$م
وإنتاجيتهم وفرص استخدامهم ما لم      الفقراء دخلوحدهم$ا ال يمك$ن أن ت$ثمر زي$ادة في            

 االئتمان  ه$ذا ف$إن إتاحة خدمات    فض$ًال ع$ن   و. ت$ترافق م$ع توف$ير التس$هيالت االئتمان$ية         
 .  قدرتهم التفاوضية في تعاملهم مع المجموعات األخرى من المجتمعتعززللفقراء 

 
، والمس$$اعدات الوظ$$ائف الس$$تحداثلفق$$ر، وال$$برامج الخاص$$ة  ا نظ$$م مكافح$$ة رّآ$$زت 

باش$رة المخّصصة للمشاريع الصغيرة خالل العقد المنصرم، على توفير المزيد من            الم
س$$تبعاد ص$$غار المنتجي$$ن ذوي الدخ$$ل  ا للتغل$$ب عل$$ى بديل$$ة نهج$$ًا وط$$ّورت ،الق$$روض

 . الخدمات المالية الرئيسيةمنالمنخفض 
 

تبر إذ يع .  وموّثق ثابت خدمات المؤسسات المالية الرئيسية أمر       منإن استبعاد الفقراء    
القط$$اع المال$$ي النظام$$ي أن إق$$راض الفق$$راء العاملي$$ن ه$$و عمل$$ية محفوف$$ة بالمخاط$$ر،  
. وأن إدارة الق$$$روض الص$$$غيرة الحج$$$م الت$$$ي يلتمس$$$ونها تس$$$توجب تكال$$$يف عال$$$ية      

 بض$$مانات تس$$تبعد المفروض$$ة م$$ن أج$$ل الحص$$ول عل$$ى ق$$روضالش$$روط الص$$ارمة و
الخدمات نحو المؤسسات   فت$نحاز   . ش$ريحة آب$يرة م$ن الس$كان ذوي الدخ$ل الم$نخفض            

أم$$ا الفق$$راء  . الوس$$طى والكب$$يرة، واألس$$ر ذات الدخ$$ل العال$$ي، والم$$ناطق الحض$$رية    
وص$غار المنتجي$ن فيعت$برون م$ن جه$تهم أن إج$راءات التس$ليف المصرفية معّقدة جدًا                  
وم$$رهقة، وأنه$$ا تس$$تغرق وق$$تًا طوي$$ًال وتس$$تهلك آلف$$ة عال$$ية إلنج$$از معامالته$$ا، وأن    

 .الصغرية تتماشى مع طبيعة أنشطتهم االقتصادية خدمات التسليف ال
 

  1.أ

 آيف تستبعد 

المؤسسات المالية الرئيسية 

 الفقراء 

 
 
 
 

هي أقل من  على قروض المؤسسات النظامية  ف$ي الحص$ول    النس$اء الفق$يرات    ف$رص إن  
 :ويرجع هذا إلى مجموعة من العوامل المتداخلة الرجال، فرص

 

فHHHرص النسHHHاء فHHHي الحصHHHول   
مHHHHن  الخدمHHHHات المالHHHHية علHHHHى
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 مخاطر تنطوي علىما يعتبر المصرفّيون بأن مشاريع النساء  غالبًا :القيود الثـقافية   
وفي معظم المجتمعات، ال تزال الِسمات الريادية للمبادرة       . أآ$بر م$ن مش$اريع الرجال      

باألعم$$ال وللس$$عي م$$ن أج$$ل تحق$$يق إنتاج$$ية عال$$ية وسياس$$ة تس$$ويقية نش$$طة تق$$ترن        
سسات الصغرى التي   تشير بعض البيانات إلى أن المؤ     و. بمؤه$الت ال$رجال ال النس$اء      

وبالتالي، . تملكه$ا نساء تحقق أرباحًا وعوائد على المبيعات أقل من مؤسسات الرجالً            
إال أن السؤال   .  بموجب المعايير المالية التقليدية     شديدة التعرض للخطر   عمش$اري فه$ي   

 التي تواجهها النساء، أو      الجسيمة ه$ل ه$ذا ع$ائد إلى العوائق       : ال$ذي يط$رح نفس$ه ه$و         
ت$زداد اإلث$باتات ب$أن مش$اريع النس$اء ق$ادرة ف$ي حاالت عديدة                 ؟ إذ ص$ية م$ا   خصوإل$ى   

 توفرت لهن بل وقد يتعداها إذا ماعل$ى إحراز نجاح يضاهي، نجاح مشاريع الرجال،    
 ). أدناهاإلطارراجع ( الالزمة وحظين بالدعم الضروري المواردالوسائل 

HHيةالمؤسسHHن  ات النظامHHل مHHأق
 فرص الرجال

 
حق$$$وق الملك$$$ية ل واألع$$$راف وللقواني$$$ن الم$$$ناظمةنظ$$$رًا للتقال$$$يد . المسHHHائل القانونHHHية

والحق$$وق العقاري$$ة، ن$$ادرًا م$$ا تحظ$$ى النس$$اء بملك$$ية مس$$ّجلة باس$$مهن تص$$لح ض$$مانة      
 تشترط  لذا ال يتمّتع$ن بالشخصية القانونية المستقّلة إلبرام العقود،          و بالتال$ي  . للق$روض 

 .المصارف موافقة الزوج
 

 الت$ي تتك$ّبدها النس$اء ت$تخطى مثيل$تها ل$دى الرجال، ذلك ألن عبء                 تكالHيف المعHامالت   
، وال  حرية حرآتهن العم$ل الذي يتحّملنه أثقل، فضًال عن أن القيود االجتماعية تعرقل            

 .توّفر لهن األموال النقدية لتغطية التكاليف المسبقة للقرض
 

 اإلج$$راءات وافتقاره$$ّن عموم$$ًا للخ$$برة ف$$ي  سHHتوى النسHHاء العلمHHي انخفHHاض م يش$$كل
لرجال السيطرة على اقتصاد السوق عوامل تحول       ل تتيح وهيم$نة المفاه$يم الت$ي     العام$ة   

 . مع المؤسسات المصرفيةللتفاوضدون خروج المرأة 
 

مقارن$$ًة  ص$$ارمة ج$$داً والقواعHHد التHHي تضHHعها المؤسسHHات للتسHHليف   شHHروط التعت$$بر 
فغال$بًا م$ا تن$تقل النس$اء بين األنشطة العديدة وفقًا      .  النس$اء ف$ي إقام$ة أنش$طتهن        بط$ريقة   

 المنخفضالنس$اء ذوات الدخل     آم$اان    .والوق$ت الم$تاح له$ن     للموس$م ولتقّل$بات الس$وق،       
يجدن صعوبة في استيعاب و .  المخاطرةال يحبذن اللوات$ي يع$تمدن على أعمالهن للبقاء      

لتحسين المتاحة لهن   خيارات  لذا تبقى ال  . يادنلها ا ودد ح ف$ي الدي$ون القص$يرة األج$ل إال        
 .محدودة جدًاالدخل 

 
تص$$ّورات خاط$$ئة عم$$ا يج$$ب اعت$$باره  أذهHHان مقرضHHي األمHHوال وغال$$بًا م$$ا ترتس$$م ف$$ي

فه$م ق$د يص$نفون االق$تراض بهدف تحسين أرضية المنزل            . اس$تثمارًا من$تجًا أو م$ربحاً      
 يك$ون خط$وة استثمارية هامة بالنسبة        م$ثًال بم$ثابة ق$رض اس$تهالآي، ف$ي حي$ن أن$ه ق$د               

 .أن يكون مكان عملها نظيفًا وصحيًاالمرأة تدير َمْخَبزًا في منزلها وترغب في 
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 1اإلطار 

 بعض األمثلة : منها لدى الرجال النساء أعلى لدىمعدالت تسديد القروض 

 تسديد القروض أقل  مHا تشHير الدراسHات إلHى أن متوسHط معHدالت تخّلHف النسHاء المقترضHات عHن           آثHيراً 
وقد خلصت دراسة أجراها مصرف     . عHادة عّمHا هو عند الرجال، ال سّيما بالنسبة إلى القروض الصغيرة            

، عن األوضاع المالية في بعض      مع صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة     التنمHية لبلدان القارة األمريكية      
 هما لدى   ديد وأعلى نسبة من الزبائن النساء      أن أدنHى معHدل تخلHف عن التس         ال الالتينHية، إ   أمHريكا بلHدان   

 .منظمة غير حكومية في االآوادور

 في آمبوديا اهتمامها إلى النساء عندما اّتضح لها    رابطة وآاالت التنمية االقتصادية المحلية     حّولت   وقHد 
 .أعلى من الرجالللديون  هنأن معّدل تسديد ديون

رف القروية في السنغال فهي في طور التحّول إلى برامج          أّمHا بHرامج خدمHات اإلغاثHة الكاثوليكية للمصا         
 . مضاعفة لمعدالت االيفاء أو التسديدلما يضمنه ذلك منتسليف خاصة بالنساء 

، ) الوسطى افريقيا( في تشاد    1993 عام    الدولية الفنيةمنظمة متطوعون من أجل المساعدة      وقد أعلنت   
من خالل إقراض األموال وتدريب الزبائن، أن وهHي مؤسسHة خاصHة تدعHم تنمHية المؤسسHات الHتجارية         

مقابل % 92النسHاء اللواتHي اعHتدن إدارة المHوارد المنزلية واإلنتاجية الضئيلة يمثلن معدل تسديد يبلغ       
 .لدى الرجال% 78

 
 G. Almeyda: Money matters: Reaching women entrepreneuurs with financial services: المصادر

(Washington, DC, UNIFEM and Inter-American Development Bank (IDB), 1996); Roel Hakemulder: 
Promoting local economic development in a war-affected country: The ILO experience in Cambodia 
(January 1997); David A. Lucock: UNDP project evaluation study of alleviation of poverty through 

ACLEDA's financial services (August 1997) 
  

ف$ي الحص$ول عل$ى الق$روض من المؤسسات          النس$اء   نظ$را للص$عوبات الت$ي تواجهه$ا         
 اع$تمادًا آبيرًا على موارد التسليف غير النظامية التي تقدمها           تع$تمد ه$ؤالء    النظام$ية، 

الحاجات الطارئة مواجهة في  ، إن األموال التقليديينو أو األص$دقاء أو مقرض    األس$رة 
 .ة المعتادةأو لتلبية االحتياجات االستهالآي

   2.أ

: مصادر االئتمان غير النظامية 

  والمعوقاتالمزايـا

  

لم$ا يوف$ره م$ن رأسمال        أو األص$دقاء أهم$ية خاص$ة         األس$رة لإلق$تراض م$ن      �
فمقرض$$$و األم$$$وال، والمقِرض$$$ون مق$$$ابل ره$$$ن، والم$$$وردون، . لالنط$$$الق

وأص$حاب المخ$ازن والمستودعات هم أيضًا مصادر تسليف مهمة، ال سّيما    
رؤوس األم$$وال العامل$$ة، بس$$بب ُق$$ربهم م$$ن المقترض$$ين، وألنه$$م يقدم$$ون   ل$$

م$$$بالغ ص$$$غيرة م$$$ن األم$$$وال يس$$$ّلمونها ف$$$ورًا، وي$$$ربطون بي$$$ن التس$$$ليف     
 .والخدمات األخرى مثل توفير المواد الخام أو تسويق االنتاج

 المزايـا والمعوقات



  
 

 
4 

 
ة تنش$$ئها  ه$$ي مؤسس$$ات مال$$ية محل$$يال$$دوارإن جمع$$يات االئ$$تمان واالدخ$$ار  �

 م$$$$ثل الجمع$$$$يات الطنط$$$$ية -  ف$$$$ي المق$$$$ام األولالنس$$$$اء لمص$$$$لحة النس$$$$اء
(tontines)             أي الجمع$يات التعاون$ية لالدخ$ار ف$ي غربي أفريقيا، وأريزان 

(arisan)       ف$ي أندونيس$يا، وبنديروس (panderos)   خونتاس او (juntas) 
 .ءحد سوا وهي تحّقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية على -في البيرو 

 

 بفوائ$$د، ال س$$ّيما  ال$$دوارولق$$د أنش$$ئت بع$$ض جمع$$يات االئ$$تمان واالدخ$$ار      �
 ف$ي أندونيسيا وبعض الجمعيات الطنطية       (simpanpinjam)س$يمبنبينجام   
 .في الكاميرون

 

 س$$تفادةل أح$$يانًا اإل تح$$ّو،إال أن العالق$$ة الرعائ$$ية بي$$ن المق$$رض والمق$$ترض �
 . المقترض إلى المقرض وليسإلىالناجمة عن تضاعف اإلنتاج 

 

إل$ى مش$كلة تتعلق     ) أي اتكال$ية النس$اء عل$ى ال$رجال        (وت$ؤدي أح$يانًا التبع$ّية        �
 .بالنوع االجتماعي، مثل تعّرض النساء للتحّرش الجنسي

 

ه$ذه المص$ادر غ$ير الرس$مية للتس$ليف هي بالضرورة محدودة النطاق ولها                �
 .استمرارية قصيرة االمد داخل  البيئات التي تعاني تضخمًا

 

  غير موثوق  أنها التسليف غير النظامية     م$ن نق$اط الض$عف الرئيس$ية لطرق         �
 ناهيك  .رساميل محدودة إال  تقّدم  أنها ال   وآما   .غال$بًا ذات آلف$ة عال$ية      و،  به$ا 

ف$$تقد إل$$ى موق$$ع آم$$ن الدخ$$ار األم$$وال، ولتحق$$يق األرب$$اح عل$$ى      ت ع$$ن أنه$$ا 
لنساء بالنظام  وهكذا فإن مثل هذه المؤسسات ال تنجح في ربط ا         . المدخ$رات 

 . مما يؤدي إلى استمرار تهميش أنشطة النساء االقتصاديةالمالي السائد،
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 أساليب بديلة لتوفير خدمات االئتمان .  ب
 

آيف يمكن مضاعفة وصول الفقراء إلى الموارد المالية ؟ آيف يمكن للنساء الحصول             
 ؟ هل من أساليب بديلة لتوفير       مستدامة و عل$ى الوس$ائل المال$ية للشروع بأنشطة منتجة        

 خدمات االئتمان للفقراء ؟
 

 تجاوز المعوقات التي تقّيد     تهدف إلى  وبرامج ائتمان عديدة     نظ$م لق$د أقيم$ت واخت$برت       
. احت$$ياجاتهمحص$$ول الفق$$راء عل$$ى الق$$روض، ولتكي$$يف الخدم$$ات المال$$ية تماش$$يًا م$$ع    

 .تها وأطرها المؤسساتيةتتنّوع غايات هذه البرامج، وآذلك استراتيجياو
 
   1.ب

  االئتمان الخاصة نظم

 التي تديرها المصارف
 

 ائ$$تمان أو تس$$ليف خاص$$ة لص$$غار المزارعي$$ن وألص$$حاب    نظ$$موض$$عت المص$$ارف   الميزات الخاصة
 KUPEDESبرنامج : على سبيل المثال   (المشاريع الصغرى بتحفيز من الحكومات      

  ف$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ي أندونيس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$يا، ومص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$رفRakyatلمص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$رف 
Banco del Pacifico               ف$ي آولومب$يا، وب$رنامج التنم$ية الريف$ية المتكاملة في الهند ؛ 

رعاية مص$$ارف ب$$ ال$$نظم ه$$ذه معظ$$مت$$نّفذ و). ومص$$ارف التنم$$ية الريف$$ية ف$$ي ب$$نغالدش
 القوانين السائدة في بلدان تفرض. خدمة صغار المقترضين ب ومكلفةتملكه$ا الحكومات    

يص ج$$زء م$$ن ودائعه$$ا إلق$$راض    عدي$$دة عل$$ى المص$$ارف ال$$تجارية الخاص$$ة تخص$$     
وتحصل عامة المصارف التجارية التي تطّبق مثل       . المزارعي$ن الصغار والمتوسطين   

ه$$ذه ال$$برامج الخاص$$ة عل$$ى اإلعان$$ات م$$ن الحكوم$$ة ف$$ي ش$$كل ض$$مانات أو رس$$اميل      
 .منخفضة الفائدة لضمان القروض

 
المقترض$$ين الفق$$راء،  فش$$لت معظ$$م المص$$ارف ال$$تجارية ف$$ي بل$$وغ أع$$داد آب$$يرة م$$ن      أوجه القصور

 النظامية التسليف نظمف$نادرًا م$ا ت$تجاوز المش$ارآة النس$ائية ف$ي             . خاص$ة النس$اء م$نهم     
 %.20للمؤسسات الصغيرة، نسبة 

 
، والمع$$$امالت اإلداري$$$ة الهائل$$$ة،  ال$$$نظمإن ض$$$مانات الق$$$روض الت$$$ي تفرض$$$ها ه$$$ذه   

قرض واحد  والسياس$ات الت$ي تس$تهدف قطاع$ات اقتص$ادية معّي$نة، وتحدي$د القروض ب               
فق$ط لك$ل أس$رة، آله$ا عوام$ل تثن$ي ص$غار المقترضين عن المشارآة، ال سّيما النساء                    

 .منهم
 
 
 
 

آالم$$نظمات غ$$ير ( ال$$برامج الوس$$يطة، الت$$ي تدي$$رها المؤسس$$ات غ$$ير المال$$ية    تح$$اول
، تح$$اول إقام$$ة ص$$لة الوص$$ل بي$$ن     )الحكوم$$ية عموم$$ًا والوآ$$االت الحكوم$$ية أح$$ياناً    

   2.ب
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 وذل$$$ك ب$$$تقديم ش$$$هادات تع$$$ريف  .ظام المص$$$رفي الرس$$$ميالمش$$$اريع الص$$$غيرة وال$$$ن
 التدريب وغيره من    وتوفير في إعداد طلبات قروضهم،       هؤالء للمقترضين، ومساعدة 

.وم$$$$$$$$$نحهم ض$$$$$$$$$مانات مال$$$$$$$$ية ع$$$$$$$$$ن الق$$$$$$$$$روض أ،  له$$$$$$$$م خدم$$$$$$$$ات الدع$$$$$$$$$م 
قروض اإلنتاج  والصندوق الدولي للنساء،     : وم$ن ه$ذه المؤسس$ات على سبيل المثال        (

 ) معهد تنمية القطاع غير النظامي في البيرووي النيبال ، للنساء الريفيات ف

 البرامج الوسيطة

 

 
اإلق$راض النظامي، وتقّلص في الوقت نفسه       ب المتص$لة تقّل$ص ه$ذه الخدم$ات التكال$يف          اإلمكانات

 .أعباء المصارف ومخاطر اإلقراض للفقراء
 

 المصارف بشكل أساسي إحجام : يليما المشاآل الشائعة في نموذج التسليف هذا م$ن    والمعيقات
بالفق$$راء عموم$$ًا وبالفق$$يرات  اتص$ال الوس$$طاء  وقل$$ة إق$$راض الفق$$راء والفق$$يرات ؛ ع$ن 

لقد و.  الطلبات وفي توفير القروض من قبل المصارف       معالجةال$بطء في    و؛  خصوص$اً 
قّررت وقد  . األق$ل فق$راً    ف$ي الحص$ول عل$ى النس$اء          ال$نظم م$ع ذل$ك     نجح$ت معظ$م ه$ذه       

إنشاء مصرف خاص ) راجع دراسة الحالة(لحسابهن الخاص   العامالت  نساء  جمعية ال 
الفق$$راء، نظ$$رًا لم$$ا واجه$$ته النس$$اء األعض$$اء ف$$يها م$$ن مش$$اآل جّم$$ة ف$$ي المع$$امالت     ب

.  الذآور موظفي المصارف المص$رفية، ونم$اذج الطل$بات، وس$اعات العم$ل، ومواق$ف             
 المخّصص$$ة للمقترض$$ين، فض$$ًال ع$$ن أن$$ه، م$$ا ل$$م ترّت$$ب الم$$نظمات الوس$$يطة خدماته$$ا 

بش$كل يس$مح بالحص$ول على العوائد لتغطية التكاليف التشغيلية، والستكمال أو توسيع              
الض$$مانات المال$$ية للق$$روض، فس$$يظل نط$$اق عمله$$ا ض$$ّيقًا ومع$$تمدًا باس$$تمرار عل$$ى       

 .الموارد التي تقدمها الجهات المانحة الخارجية
 

 التسليف أو نظ$م  الرس$مية ع$دد م$ن       ال$تمويل  نظ$م ب$رز ف$ي الس$نوات األخ$يرة بم$وازاة           
ه$$$ذه . االئ$$$تمان الت$$$ي تق$$$رض الفق$$$راء مباش$$$رة ع$$$بر المؤسس$$$ات غ$$$ير المص$$$رفية      

المؤسس$$ات ه$$ي إم$$ا تعاون$$يات مال$$ية، أو جمع$$يات ائ$$تمان وادخ$$ار، أو مجموع$$ات         
 .، أو منظمات غير حكومية أو وآاالت حكوميةمساعدة الذات

 

   3.ب
  االئتمان نظم

 الموازية
 

جم$$يع أم$$وال الق$$روض إم$$ا محل$$يًا م$$ن ودائ$$ع األعض$$اء أو بم$$نح م$$ن الجه$$ات      ي$$تّم تو
المانح$ة أو م$ن الحكوم$ة، وتختلف أساليب اإلقراض باختالف المؤسسات، لكنها تميل              

 الق$روض واس$تيفاء المبالغ      لتيس$ير جم$يعها الع$تماد قواع$د وإج$راءات م$رنة وبس$يطة             
دة بالمرآزي$$تها بحي$$ث ت$$تقّلص    ع$$اال$$نظموتتم$$ّيز ه$$ذه  . المقترض$$ة وودائ$$ع االدخ$$ار  

 التش$$ارآي حي$$ث أنه$$ا تش$$رك وب$$نهجهاالمس$$افات الفاص$$لة بي$$ن المق$$ِرض والمق$$تِرض، 
 .  التسليفنظماألعضاء والزبائن في صنع القرار وإدارة 
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 2اإلطار 

 في النيبال مشروع قروض اإلنتاج للنساء الريفيات

.  مقاطعHHة79 مHHن أصHHل  49غطHHي حالHHيًا   فHHي خمHHس مقاطعHHات، وهHHو ي 1982انطلHHق هHHذا المشHHروع عHHام  
يسHHتهدف هHHذا المشHHروع النسHHاء األآHHثر فقHHرًا، وبصHHورة أّولHHية النسHHاء مHHن األسHHر التHHي ال تملHHك أرضHHًا،    و

والنسHHاء المعHHيالت اللواتHHي يرأسHHن أسHHرهن، والنسHHاء مHHن الفHHئات االجتماعHHية والعرقHHية التHHي تعانHHي مHHن   
إشراك المجتمعات المحلية في مسيرة التنمية، وإنشاء       االجحHاف، ويرمHي إلHى زيHادة مداخHيل الفقيرات، و           

إحHدى وسHائل الHبرنامج الرئيسHية هHي توفHير القروض لألنشطة       و. مجموعHات نسHائية تعHتمد علHى نفسHها         
المصارف التجارية، ومصرف التنمية (تHتوّفر هHذه القHروض مHن جانHب المصHارف المشارآة        و. اإلنتاجHية 

بلغًا معّينًا آل عام، تقّرره إداراتها الخاصة والمصرف المرآزي في         التي تخّصص م  ) الزراعHية فHي النيبال    
 فHي وزارة التنمية  المHرأة تشHرف دائHرة تنمHية       و. مشHروع هHذا ال  النيHبال، للقطاعHات ذات األولويHة، ومHنها          

المحلHHية علHHى الHHبرنامج، وتHHتعاون مHHع وآHHاالت حكومHHية أخHHرى لتأميHHن المHHوارد والخدمHHات التHHي تتطّلHHبها    
عملHHية تنظHHيم النسHHاء ضHHمن مجموعHHات  تنمHHية المHHرأة يHHتولى الموظفHHون الميدانHHيون فHHي دائHHرة  و. النسHHاء

تقوم المجموعة النسائية و. ويسHاعدون األعضHاء على التقّدم بطلبات اإلقتراض لدى المصارف المشارآة         
وقHد أعلنHت النسHاء المقترضات بأن إجراءات التسليف سريعة وأن موظفي المصارف        . بضHمان القHروض   

 Hف    يHّن بلطHير آافية            . تعاملون معهHارف غHنحه المصHذي تمHرض الHيمة القHأيضًا  البرنامجويحصل. إال أن ق 
آمنظمة األمم المتحدة للطفولة والصندوق     ( دعم تمويلي من المانحين الثنائيين والمتعددي األطراف         علHى 

ض من جانب النساء تبلغ     وإن معدالت ايفاء القر   فووفقًا لتقديرات المصارف،    ). الدولHي للتنمHية الزراعية    
أمHا المسHاعدات التقنHية التHي تقدمهHا الوآاالت  التابعة للحكومة للمجموعات النسائية                . علHى األقHل   % 95

ومن مواطن . فهHي أقHل فّعالHية مHن تقديمHات االئHتمان بسHبب الHنقص في الموظفين والمسافات بين القرى                    
يHHHن المقHHHِرض والمقHHHترض أّثHHHرت فHHHي ترآيHHHبة الضHHHعف أيضHHHًا أن عالقHHHات القHHHرابة والعالقHHHات الرعائHHHية ب

سر األ يكن دائمًا من  المجموعHات النسHائية بحيHث أن المسHتفيدات مHن قHروض اإلنتاج للنساء الريفيات لم                  
 .فقيرةال

 
 ,M.S. Pal. Nepal. Production Credit for Rural Women Project - Women in Development Case Study. Rome :المصدر 

IFAD, 1991. 

 
 للقروض داخل متجددةيكم$ن األس$لوب الشائع لتوفير القروض للنساء في إيجاد أموال    

فإذا حظيت هذه االموال بإدارة جيدة، . المج$تمع م$ن منح وقروض المانحين والحكومة    
يمك$نها أن ت$دوم وأن تتض$اعف أيض$ًا ف$ي ح$ال تغذيتها من الفوائد على القروض ومن             

م$وال تم$يل إل$ى ال$زوال نت$يجة التض$ّخم والتخّلف عن              لك$ن ه$ذه األ    . االدخ$ار الجماع$ي   
 .إيفاء الديون

 
بع$ض ب$رامج التس$ليف خدم$ات ال$تمويل بمح$اذاة خدمات اجتماعية أخرى مثل                ويوف$ر   
التنم$$$ية الزراع$$$ية أو  و، )مح$$$و االم$$$ية (تعل$$$يم الق$$$راءة والك$$$تابة  و الص$$$حي التثق$$$يف

اث الوظ$$$ائف الحرج$$$ية، ف$$$يما ترّآ$$$ز ب$$$رامج أخ$$$رى بص$$$ورة حص$$$رية عل$$$ى إح$$$د      
ويش$ترط بعض$ها تأمي$ن مدخرات إلزامية وبعضها اآلخر ال يجمع الودائع     . والق$روض 

 .أبدًا
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 3اإلطار 
 منتدى النساء العامالت في الهند

مدينة  بهHدف تنظHيم النسHاء العHامالت الفقHيرات داخل أحياء              1978أنشHئ منHتدى النسHاء العHامالت عHام           
 بلدات اندهرا براديش وتاميل نطاق العضوية فيه، فبات يغطي ومنذ ذلك الحين، توّسع     . مHدراس الفقيرة  
تقHوم النسHاء اللواتHي يعملHن ميدانيًا         و. يمHارس النسHاء األعضHاء شHتى أنHواع المهHن           و. نHادو وآارناتاآHا   

 عضHHوًا يجمعهHHّن الجHHوار أو 30 إلHHى 20لصHHالح المنHHتدى بتشHHجيع النسHHاء علHHى تشHHكيل مجموعHHات مHHن  
 مجموعHHة قائدتهHHا؛ وتنتخHHب قHHياديات المجموعHHات قHHائدة مناطقHHية تكHHون   تنتخHHب آHHلو. الHHزمالة المهنHHية

وآHHان المنHHتدى فHHي الHHبداية يحصHHل علHHى القHHروض مHHن المصHHارف     . عضHHوًا فHHي مجلHHس إدارة المنHHتدى  
 خاصة به، هي تسليف  تعاونية1981 جعلته ينشئ عام     التعامل مع المصارف   صHعوبة ، إال أن    الHتجارية 

ويقتصر %. 8 يقاربتمHنح هذه الشرآة القروض بمعدل فائدة فعلي    و .شHرآة تسHليف النسHاء العHامالت       
 صHHورة بHHإيداع وقHHد جHHرى تبسHHيط اإلجHHراءات آHHأن يكHHتفى .  القHHروض القصHHيرة األجHHلبدايHHة علHHى تقديHHم

تHتحّمل قHائدة آHل مجموعة مسؤولية القروض الممنوحة لألعضاء،        و. تحّل مكHان التوقHيع    لH فوتوغرافHية   
 ضووإيفائهHا، فHيما تمHارس المجموعHة ضغوطاتها لتأمين إيفاء القر       وتشHرف علHى تطبHيقات القHروض         

 %.90 التي يتجاوز معدل إيفائها
 

 J. Arunachalam. Credit needs of women workers in the informal sector. Case study of Working Women's :المصادر 
Forum in India. Kuala Lumpur, APDC, 1991. 

 G.M. LIanto. Rural women and credit in Southeast Asia and the Pacific : A review of the experience, 
issues and policy directions. ACPC, 1991. 

 

ولق$د نجح$ت بع$ض ال$برامج ف$ي الحص$ول عل$ى الزبائن من بين النساء، إما من خالل                   
 . التي تستهدف النساء فقطالنظم المختلطة أو النظم

ذر أح$$يانًا وص$$ول النس$$اء إل$$ى التعاون$$يات المال$$ية نظ$$رًا الرتف$$اع المص$$اريف    تع$$وق$$د 
إال أنه يمكن معالجة هذا األمر      . الس$ابقة لالق$تراض وض$رورة إج$راء مع$امالت معّقدة          

راجع أدناه دراسة   . (ع$ن ط$ريق تبس$يط القواع$د واإلج$راءات التي تنطبق على النساء             
 ). FECECAMالحالة عن 

فق$د تُطّورت بعض أنظمة االئتمان      .  الت$ي س$جلت     ال$نجاح ال$باهر    قص$ص ه$ناك ع$دد م$ن       و
العامالت لتص$بح مص$ارف ت$نموية تس$تهدف خدم$ة الفق$راء، م$ثل مص$رف جمعية النساء              

 ف$$ي ال$$بدء  آان$$ا ف$$ي اله$$ند، ومص$$رف غرامي$$ن ف$$ي ب$$نغالدش، اللذي$$ن     لحس$$ابهن الخ$$اص 
طة وآاالت التنمية وطلبت راب. برنامجي$ن موازيي$ن ث$م ج$رى تسجيلهما رسميًا آمصرفين     

منحها صفة  )راج$ع دراسة الحالة أدناه ( ف$ي آم$بوديا     (ACLEDA) االقتص$ادية المحل$ية   
 .1998مصرف عام 

 تعتمد بشّدة على الجهات المانحة، بالتالي فإن        النظم هذه   أغلبتكم$ن المش$كلة ف$ي أن        و
 .استدامتها أمر صعب

ب الودائع، فيتحّتم عليها جمع  غير قادرة على اجتذاالنظمهذه فإن خالف$ًا للمصارف،   و
األم$$وال م$$ن الم$$نح والودائ$$ع اإللزام$$ية والفوائ$$د وب$$دالت األتع$$اب ل$$تقديم الق$$روض          

 .ولتغطية تكاليف التشغيل
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 (Grameen Bank)مصرف غرامين 

يقّدم مصرف غرامين خدمات االئتمان على أساس المجموعة بحيث يرتبط حصول الفرد على قرض بمسؤولية               
تنطلق العملية االئتمانية من تكّون مجموعة تضّم خمسة أشخاص مّتفقين بين           و. لمجموعHة وبأسHلوب التسHديد     ا

يتوّلى عاملون  و.  فّدانHًا من األراضي يتوافقون على آفالة ومراقبة بعضهم بعضاً          50بعضHهم، يملكHون أقHل مHن         
 HHية تHHاءات جماعHHالل لقHHن خHHبها، مHHة وتدريHHيم المجموعHHن تنظHHرف غراميHHي مصHHول فHHتمحور حHHبوعيًا وتHHنعقد أس

 تمارسعند االقتراض   و. قواعد وقوانين المصرف، وآيفية الحفاظ على االنضباط المالي والفردي واالجتماعي         
المجموعHة الضغوط لضمان حسن إنفاذ العقود ومراقبتها، وتوفر هيكلية محّفزة تشّجع المقترضين على تسديد               

إذ : تتمّيز معامالت التسليف بالشفافية     و.  السيئين من الجيدين   ض، مّمHا يسHاعد علHى غHربلة المقترضHين          والقHر 
يصHHار إلHHى اختHHيار القHHرض، ودراسHHة الطلHHبات وآافHHة المسHHائل المرتHHبطة بهHHا أثHHناء انعقHHاد اللقHHاءات العمومHHية     

يطّبق المصرف و%. 90يتعدى معّدل تسديد القروض     و. األسHبوعية اإللزامHية، حيHث تHّتخذ القHرارات باإلجمHاع           
وتوّفHHر هHذه المدخHHرات مصHدرًا داخلHHيًا لHHتمويل   . توظHHيف المدخHرات آجHHزء ال يHتجزأ مHHن العملHHية االئتمانHية   مHبدأ  

القHروض، ولكHنها تسHتخدم أيضHًا لتغطHية مخاطر اإلنتاج والتخّلف عن التسديد بسبب وفاة، أو إعاقة، أو آارثة                     
، تسهم في التجديد  من العوامل األخرى التي      الفقراء على حجم الملكية العقارية فقط، ف       تحديدوال يرتكز   . طبيعية
بالنسبة إلى األسر التي تمتلك   (االختHيار الذاتHي ألعضHاء المجموعHة، ارتفHاع تكالHيف الفرصHة الضHائعة                 : نذآHر   

علHHى امHHتداد ثمانHHي سHHنوات، ازداد عHHدد  و. بسHHبب اللقHHاءات األسHHبوعية، والحجHHم الصHHغير للقHHروض ) األراضHHي
) *(1993، إذ بلغ مجموع أعضائه في منتصف عام         %840 غرامين بنسبة    األعضHاء المنتسHبين إلHى مصرف      

من مجموع تخصيصات   % 51.9، جرى توزيع    1985عام  و. مHن النسHاء    مHنهم % 94  ملHيون شHخص    1.614
 %.79.8 أصبحت هذه النسبة 1992القروض التراآمية على النساء ؛ وعام 

 .نساء% 95، 1998مليونان عام ) *(
 

 ,S. Khandker, B. Khalily & Z. Khan. Is Grameen Bank sustainable ?, HRO Working Papers, World Bank :المصدر 
1994.  

 5اإلطار 

 العامالت لحسابهن الخاصالتابع لجمعية " سيوا"مصرف 

آانHت هHذه الجمعHية فHي الHبدء بمHثابة وسHيط بيHن المقترضHين والمصHارف الوطنHية التHي آانت توافق على منح              
لكن الصعوبات العديدة التي    . فHائدة منخفضHة ألعضHاء الجمعHية، بضHغط مHن هHذه األخHيرة وبكفالHتها                 القHروض ب  

 موظفي المصارفاعترضHت النسHاء فHي معامالتهHن المصHرفية، ونمHاذج الطلHبات، وساعات العمل، وتصّرفات               
يشHHرف و.  تعاونHHيةبصHHفة 1974الذآHHور، حّثHHت أعضHHاء الجمعHHية علHHى إنشHHاء مصHHرف خHHاص تHHّم تسHHجيله عHHام  

 علHى طلHبات القHروض، ويراقHب عملHية التسHديد عHن آثHب، ويقHّدم في الوقت نفسه المساعدة                الجمعHية مصHرف   
يمHHنح المصHHرف القHHروض لغايHHات  و. التقنHHية للنسHHاء األعضHHاء مHHن حيHHث اختHHيار أنشHHطتهن وتطويHHر آفاءاتهHHن  

لتوظيف في ملكية المنزل، أو     إنتاجHية، مHثل الحصHول علHى األدوات لممارسة مهنة، أو رأس المال العامل، أو ا                
تحظى بدعم شخص مرجعي ) 1987عHام  % 79(غالبHية القHروض غHير مضHمونة     و. المخHزن، أو موقHع العمHل    

أما القروض المكفولة فمعظمها مكفولة مقابل      . وتمHنح بعHد تقّصHي ماضHي المHرأة المقترضة وأعمالها التجارية            
مHHن المHHبلغ  % 5علHHى المHHرأة المقترضHHة توظHHيف    و. مصHHاغ المHHرأة، فهHHي الملكHHية الخاصHHة الوحHHيدة للمHHرأة      

، بعHHد 1989عHHام و. المقHHترض فHHي شHHراء أسHHهم مصHHرفية، وعلHHيها فHHتح حسHHاب توفHHير إن آانHHت ال تملHHك واحHHداً 
 ألفHًا، وعHدد القHروض الممنوحة    11 عامHًا علHى وجHود المصHرف، بلHغ عHدد النسHاء المسHاهمات فHيه                    15مHرور   

من خالل المسار التوّسعي للقروض، ف. مصرف على االدخارالشّجع يو. للنسHاء األعضHاء فHيه سHتة آالف قرض      
أيقHن المنظمون في المصرف بأن حاجة النساء إلى االدخار تفوق حاجتهّن إلى االقتراض، فهّن يقترضن بشكل                  

 لذا يمكن تفادي األمر باالدخار لمواجهة مثل      . مكHّثف فHي األوقHات التHي تستجّد فيها الحاالت الطارئة والواجبات            
زل أو فHي موقع  ـيقHوم موظفHو المصHرف المكلفHون باسHتقطاب االدخHار بHزيارة النسHاء فHي المHن                   و. هHذه األوقHات   

عام و.  من إيداع مدخراتهّن بسهولة     النساء بحيث يتمّكنَّ   لعملالعمHل، وتHتوافق زيHاراتهم مHع الجHداول الزمنHية             
 .روبية مليون 15.6، بلغ مجموع الودائع 1989

 
 .K. Rose. Where women are leaders. The SEWA movement in India. London, Zed Books, 1992 :المصدر 
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 6اإلطار 
FECECAM 

FECECAM  تمويلHHية للHHة رئيسHHي مؤسسHHغري هHHن   الصHHبكة مHHى شHHيمها علHHوم تنظHHيا، يقHHي أفريقHHي غربHHف 
 ).1998( ألف شخص 200اتحادات اإلقراض واالدخار، ويتجاوز عدد أعضائها 

HHد قريHHى عهHHائهابوإلHHن أعضHHية بيHHّكل أقّلHHاء تشHHت النسHHترط. ، آانHHي تشHHة التHHذه المؤسسHHنح لل هHHى مHHة علHHموافق
ولعHHل . محسوسHة  آفالHة  وقHدم ، واشHترى سHهماً  مHن قHHيمة القHرض،   % 20العضHو قHد ادخHر      أن يكHون القHروض 

 .FECECAM حّدت من مشارآة النساء في تكاليف االنضمام هي التي

القHHروض  "باسHHم، عHHرف 1993 منـHHتوجًا جديHHدًا عHHام   FECECAMت  المشHHارآة النسHHائية، طHHّور  ولHHتعزيز
 على  يشترطبموجب هذا النظام، ال     و. Aba Bori بالتشHارك مع منظمة نسائية تدعى        ،"الصHغيرة جHدًا للنسHاء     

، بل ينظمن أنفسهّن في مجموعات من عشر نساء،         FECECAMالنسHاء المقترضHات فتح حساب توفير في         
، يقّسم ) أشهر6 إلى 3(تحصل المجموعة على قرض قصير األجل و. مل المجموعة ويشHترين سHهمًا واحHدًا لكHا       

 تقومعمليات تحفيز المقترضات ومتابعتهن، في حين       ب Aba Boriجمعية  وتضHطلع   . علHى أعضHاء المجموعHة     
 . ع القروضير الموارد وتوّزّيتوفب FECECAMاتحادات 

. FECECAM األولHHى نحHHو العضHHوية المنHHتظمة فHHي  يمHHّثل هHHذا الHHنظام بالنسHHبة للعديHHد مHHن النسHHاء الخطHHوة و
 .في بضع سنوات% 50إلى % 20 عدد النساء بين زبائنها من FECECAMونتيجة لهذا النظام ضاعفت 

 
 

 ,"PA-SMEC Database. "Banque de données sur les Systèmes Financiers Décentralisés au Bénin :المصادر 
BIT/BCEAO, 1997.  

 World Bank/Sustainable Banking with the Poor. "Bénin - Fédération des caisses d'épargne et de crédit 
agricole mutuel - FECECAM", 1997. 

 
لقد توّسعت بعض هذه البرامج في نطاقها ومرماها، بحيث أنها تحّولت إلى مؤسسات             

 (Grameen)ين أشهر األمثلة عن هذه المؤسسات هي مصرف غرام   . مال$ية راس$خة   
 في بوليفيا، BANCOSOL في الهند، ومصرف SEWAفي بنغالدش، ومصرف  

وه$$ي جم$$يعها تخ$$تلف ع$$ن المص$$ارف ال$$تجارية م$$ن حي$$ث ترآ$$يزها عل$$ى التنم$$ية          
وه$$ي ف$$ي مت$$ناول ع$$دد آب$$ير ج$$دًا م$$ن المقترض$$ين الفق$$راء، وتوّف$$ر     . وتخف$$يف الفق$$ر

 .خدمات محدودة محورها االئتمان
 

   4.ب

مصرفية الرسمية المؤسسات ال

 البديلة
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ACLEDA مشروع مشترك بين منظمة العمل الدولية: ، آمبوديا 

 ومشروع األمم المتحدة اإلنمائي

 أآبر مؤسسة تمويل تعتHبر رابطHة وآHاالت التنمHية االقتصHادية فHي آمHبوديا، وهHي مHنظمة غير حكومية،            
 بHHرنامج األمHHم موHHله لمHHنظمة العمHHل الدولHHية  عHHن مشHHروع هHHذه الHHرابطةانبثـقHHتو . فHHي آمHHبودياصHHغري

 مشروع منظمة   وآان.  مشHروع تعزيز القطاع غير النظامي والمؤسسات الصغيرة        هHو المHتحدة اإلنمائHي     
آان هدفه توفير الخدمات و آجHزء مHن بHرنامج الستحداث الوظائف    1992 عHام   الدولHية قHد انطلHق    العمHل 

وآان السكان . صغيرة جدًا، في بلد خارج من حرب أهلية       المالHية وغHير المالHية للمؤسسHات الصHغيرة وال          
فHHي الHHبدء، تHHّم الترآHHيز علHHى الجHHنود المسHHّرحين،   و. المسHHتهدفون الفHHئات المتضHHّررة والمHHتأثرة بالحHHرب 

بعد فترة، توّسع نطاق العمل بالمشروع ليضّم األشخاص ذوي         و. والمعوقيHن، واألسر التي ترأسها نساء     
 .األولوية للنساءالدخل المنخفض، مع إعطاء 

 التدريHب علHى األعمHال التجارية، وتقديم         لتوفHير " وآHاالت التنمHية االقتصHادية المحلHية       "أنشHئت بعدئHٍذ     و
قامHت هHذه الوآHاالت بHتطوير بHرامج منفصHلة للمشHاريع الصغيرة والمشاريع                و. القHروض واالستشHارات   

99 (حصرًاى استهداف النساء وجر.  الصغيرةلمكون األعمالالصHغيرة جدًا، مع تخصيص قروض أآبر      
آانHت النسHاء المسHتهدفات أقّلية،      فقHد    الصHغيرة،    األعمHال  أمHا فHي مجHال     . فHي القطHاع غHير النظامHي       %) 

 الHHبرامج المخّصصHHة للمشHHاريع وتشHHترط. موثوقHHاتولكHHن عددهHHّن تHHزايد عHHندما اّتضHHح أنهHHّن مقترضHHات 
 المتعاضHHدة فHHي بHHرامج المشHHاريع   ضHHمانات مقHHابل القHHروض، فHHي حيHHن أن المجموعHHات  تقديHHمالصHHغيرة 

 . بديًال عن ضمانات القروضتشكلالصغيرة جدًا 

 وآاالت بHرابطة ، أنشHأت وآHاالت التنمHية االقتصHادية المحلHية مHنظمة غHير حكومHية عرفHت              1993عHام   و
 .التنمية االقتصادية المحلية، التي أصبحت شريكًا في المشروع

سنتها ومع . السHتقرار التنظيمHي واإلداري والتقنHي والمالي      علHى تحقHيق ا     الHرابطة مHنذ الHبداية، رّآHزت       و
. الثانية، تضاءل حجم الفريق الدولي، واقتصر دوره في المشروع على أداء المهام التقنية واالستشارية             

.  بهHHدف تحقHHيق االآHHتفاء المالHHي الذاتHHيصHHغري أن تصHHبح مؤسسHHة تمويHHل 1995 عHHام الHHرابطةقHHّررت و
 المؤسسة نشHاط  معHدالت الفHائدة واتخHاذ تدابHير لتوسHيع           تعديHل التكالHيف إلHى     وأّدى التشHديد علHى تغطHية        
 .الخارجي ومراقبة التكاليف

  االآHHHHتفاء المالHHHي الذاتHHHHي الHHHرابطة تكّللHHHت هHHHذه السياسHHHHة بالHHHنجاح، وآHHHHان مHHHن المHHHرجح أن تحّقHHHHق      و
 شHHطعمHHيل ن ألHHف 46، أآHHثر مHHن  1998يHHناير /فHHي آHHانون الثانHHي  وآانHHت الHHرابطة تضHHم،   . 1998عHHام 
 الرابطةوتخّطHط  %. 99وبلHغ معHدل تسHديد القHروض الصHغيرة        .  موظفHًا، أآHثر مHن نصHفهم نسHاء          320و

 .للتحول إلى مصرف تجاري يستهدف الفقراءحاليًا 

فقHHد آHHان الموظفHHون المحلHHيون شHHديدي الحمHHاس   .  داخلHHية وخارجHHيةإلHHى أسHHباب الHHرابطةيعHHود نجHHاح و
للرابطة  مشروع منظمة العمل الدولية الداعم وأفHاد . رجHي  اآتسHاب المعHرفة مHن العHالم الخا      والرغHبة فHي   

  الرابطة فضًال عن ذلك    برهنتو. استحداث الوظائف من تأثيرات المشاريع األخرى المتضافرة في ميدان        
ة جHHيدة تسHHتند إلHHى نظHHام معلوماتHHي إداري عالHHي األداء، ووظّفHHت األمHHوال فHHي التدريHHب،  يHH إدار قHHدرةعHHن

 مبادرة قائمة على المجتمع، إنما مجHرد  أن تكHون    الHرابطة إلHى   لHم تطمHح     و. العمHالء وحHازت علHى رضHى       
 . زبائنها، ومعظمهم من النساءاحتياجاتأرادت أن تصبح منظمة محترفة، ومتكّيفة مع 

 
 
 Roel Hakemulder. Promoting Local Economic Development in a War-affected Country : the :المصادر 

ILO Experience in Cambodia, January 1997. 
 UNDP Project Evaluation Study of Alleviation of Poverty through ACLEDA's Financial 

Services, David A. Lucock, August 1997. 
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 إرشادات العمل . ج
 

 المذآ$ورة أع$اله مرت$بط بالبيئة المحيطة، لذا ال يمكن نسخها وتعميمها    ال$نهج إن نج$اح    
  المتاحة والفرصلعقبات  وم$ن أه$م م$ا يج$ب أخذه باالعتبار هو فهم ا            . ذج عالم$ي  آ$نمو 

 .الخاصة بكل بيئة
 

 أآثر مالءمة من غيرها، حسب البيئات االقتصادية    النهج أصبحت وقد يتبّين أن بعض     
 . االجتماعية، والمؤسساتية والثقافية-
 
في العقود المنصرمة،   لك$نه يمك$ن اس$تخراج عبر مهمة من الخبرات الغنية المكتسبة             و

وذل$$ك ح$$ول تص$$ميم ط$$رق توف$$ير الم$$وارد المال$$ية للفق$$راء العاملي$$ن، وال س$$ّيما للنس$$اء   
 .المنتجات ذوات الدخل المنخفض

   1.ج
 ماذا تعلمنا ؟

إن الع$برة األساس$ية المس$تقاة م$ن تج$ارب السنوات األخيرة تفيد بأن الفقراء، وخاصة              
لق$$$$روض، خالف$$$$ًا للمع$$$$تقدات الش$$$$ائعة ، يس$$$$تحّقون الحص$$$$ول عل$$$$ى ام$$$$نهمالنس$$$$اء 

ف$إذا آان$ت أس$اليب العمل$يات المع$تمدة في برنامج            . وللممارس$ات المص$رفية المنتش$رة     
أن يوظفوا القروض لتعزيز   الفقراء   فإن بوسع وجوانبه المؤسساتية مالئمة،    ما  ائتمان  

 .اإلنتاجية فضًال عن أن لديهم قدرة آبيرة على االدخار
 

 قروضالبالفقراء جديرون 

 

أه$م اب$تكار ف$ي نماذج االئتمان المختلفة يكمن في استبدال الشروط التقليدية لضمانات               
. ملك$$ية األراض$ي بص$$ورة أساس$ية، بمس$$ؤولية المجموع$$ة  س$ندات  س$$ّيما ال الق$روض،  

 التي تعتمد آلية المجموعة المتعاضدة      النظم المش$ارآة النس$ائية ف$ي        وغال$بًا م$ا ت$تعاظم     
ية الجماعية تتيح ألعضاء المجموعة الحصول على القروض        فالمس$ؤول . والمتض$امنة 

بإش$$راف وث$$يق م$$ن جان$$ب المجموع$$ة، وتقّل$$ص تكال$$يف اإلق$$راض بتجم$$يع الق$$روض   
آم$ا تق$وم المجموع$ة مق$ام آل$ية دع$م من             . الص$غيرة، وتخّف$ف أع$باء مراق$بة الق$روض         

إن و. سبيًاش$أنها أن تش$ّجع النساء على المشارآة في نشاط ائتماني غير مألوف منها ن              
 الجماع$$ي ره$$ن ب$$تكّون مجموع$$ات ص$$غيرة متجانس$$ة، وباالخت$$يار    ال$$نهج انج$$اح ه$$ذ

الدق$$يق لألعض$$اء وتدري$$بهم، وبنش$$وء اه$$تمام مش$$ترك ب$$األهداف األط$$ول أج$$ًال الت$$ي    
 .تتعّدى مجّرد الحصول على قرض

المسؤولية الجماعية بدًال من 

 ضمانات القروض
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 فإن$ه يجب االهتمام ولية الجماع$ية م$ن م$زايا عدي$دة،     عل$ى ال$رغم مم$ا تّتس$م ب$ه المس$ؤ          

مس$$ؤولية المجموع$$ة وقدرته$$ا عل$$ى التطب$$يق    ول. المج$$تمعات المخ$$تلفة خصوص$$يات ب
، فق$د يتطل$ب آث$يرًا من وقت األعضاء        . ح$دود أيض$ًا ف$ي بع$ض الح$االت          واالس$تمرار 

عندما آم$ا أن الق$رض قد يشّكل خطرًا وعامل إضعاف بالنسبة إلى المقترضين              . م$ثالً 
هذه اآللية ربما تضّر ف .ت$رتفع قيم$ته اإلجمالية ارتفاعًا ملحوظًا، نظرًا آللية المسؤولية        

بص$غار أصحاب المشاريع ذوي األداء العالي، الذين يرتبط حصولهم على حصة من              
وق$د أش$ارت مؤخ$رًا بع$ض الدالئ$ل إل$ى أن       . الق$رض بغ$يرهم م$ن أعض$اء المجموع$ة     

. م$$ثل األص$$ل العرق$$ي أو االن$$تماء الدين$$يع$$دة، ارات اعت$$بي$$تعلق بتك$$ّون المجموع$$ات 
 آل$$يات المس$$ؤولية الجماع$$ية األف$$راد الذي$$ن ال تنط$$بق عل$$يهم  م$$نبالتال$$ي، ق$$د يس$$تبعد و

 . )1( القبول لدى أي جماعةمعايير 

طرق أخرى الستبدال الشروط 

 ةـالتقليدي

 لضمان القروض

 

 
شروط التقليدية لضمانات القروض،    ل$ذا، من المفيد اإلقرار ببدائل أخرى لتحّل محل ال         

 ذات الق$يمة الرمزية الهامة بالنسبة إلى المقترضين، على الرغم           بالمقت$يات آاالس$تعانة   
وتشتمل البدائل األخرى على أنواع مختلفة من       . م$ن انع$دام أو تدن$ي قيم$تها في السوق          

آل$$$يات الض$$$غط، م$$$ثل ض$$$غوط المجموع$$$ة، وض$$$غوط المج$$$تمع، أو تدّخ$$$ل المج$$$الس  
 .ويةالقر

 
م$$ن االب$$تكارات األخ$$رى الرام$$ية إل$$ى التغل$$ب عل$$ى العوام$$ل المع$$يقة لحص$$ول النس$$اء 
عل$$ى ق$$روض نظام$$ية بع$$ض إج$$راءات االق$$تراض المعم$$ول به$$ا داخ$$ل القط$$اع غ$$ير    

ووضع ،  تبس$يط نم$اذج الطل$بات واإلجراءات، وتقليص عدد النماذج         : النظام$ي وم$نها   
استخدام و ط بين القروض واألنشطةوعدم الربج$داول زمن$ية م$رنة لتس$ديد الق$روض           

قريبة من أماآن م$ن مواقع   اإلق$راض  وإج$راء عمل$يات  ق$نوات إع$الم بمت$ناول النس$اء        
 على هن القراءة والكتابة والحساب، شّجعت  النساء آم$ا أن تعل$يم    . عم$ل أو إقام$ة النس$اء      

نصف  أن تشّكل النساء أآثر من       لم يعد مستغرباًٍ  المشارآة في برامج اإلقراض، لذلك      
 . التي ال تستهدف النساء بصورة خاصةالنظمالمقترضين حتى في 

 

 في قّوة الاعتماد نقاط 

 "االئتمان غير النظامي"

 

 ال$$تدخالت المباش$$رة لص$$الح واالقتص$$ادية الكل$$ية السياس$$ات التنظيم$$ية تكم$$ليج$$ب أن 
رامية لكن السياسات الحكومية ال  . أنش$طة الفق$راء االقتصادية الصغيرة والصغيرة جداً       

 المش$اريع الص$غيرة جدًا لم تحَظ حتى اآلن إال    لتنم$ية إليج$اد البي$ئة السياس$ية المالئم$ة         
وال ت$$زال القواع$$د الممارس$$ة ف$$ي التس$$عير،  وم$$نح اإلج$$ازات     . بالقل$$يل م$$ن االه$$تمام  

. وال$رخص، وال$تجارة والبن$ية التحت$ية تفّض$ل العمل$يات الكبيرة داخل القطاع النظامي               
القط$اع المال$ي وحق$وق تمّلك       ب المتص$لة واإلص$الحات القانون$ية      السياس$ات    وم$ن ش$أن   

الدعم الحكومي للمؤسسات التي    توفير  ، و )المّتص$لة بشروط ضمان القروض    (النس$اء   
 النس$اء ذوات الدخ$ل الم$نخفض وتس$اعدهّن، أن توّس$ع حص$ول النس$اء على                  تس$تهدف 

 .الخدمات المالية

 دور السياسات العامة

 

 
 
 
 قHHروض اإلنHHتاج فHHي النيHHبال، حيHHث تؤثHHر عالقHHات القHHرابة وعالقHHات الHHرعاية بيHHن    عHHندراسHHة الحالHHة راجHHع أيضHHًا   )1 (

 .ترآيبة المجموعات النسائية، على حساب من هم أآثر فقرًاعلى المقرض والمقترض 
 واالل$تزامات السياس$ية في المؤتمرات العالمية األخيرة، بما فيها           ب$يانات السياس$ات    أآ$دت لق$د   

مؤتم$$ر العالم$$ي ال$$رابع ال، و)1995آوبنهاغ$$ن،  ( العالم$$ي للتنم$$ية االجتماع$$ية القم$$ةمؤتم$$ر 
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المص$$غر مؤتم$$ر القم$$ة المعن$$ي باالئ$$تمان   ، وخصوص$$ًا )1995بيجي$$نغ،  (المعن$$ي بالم$$رأة  
، أهم$$ية حص$$ول النس$$اء عل$$ى الخدم$$ات المال$$ية آعنص$$ر أساس$$ي ف$$ي        )1997واش$$نطن، (

 .استراتيجيات التنمية وإزالة الفقر
 

  إزالة الفقربشأن  :، الفصل الثانيالعملج برنام

م$راجعة األط$ر المؤسس$اتية، والتنظيم$ية، والقانونية التي تحّد من حصول األشخاص            
الذي$ن يعيشون في الفقر، ال سّيما النساء، على القروض وفقًا لشروط معقولة، ال سّيما               

 .النساء

القمHHة العالمHHي للتنمHHية  مؤتمHHر 

، آوبنهاغHHHHHHHHن(االجتماعHHHHHHHHية 

1995( 

 
 

توط$يد وتحس$ين المس$اعدة الفن$ية والمال$ية ل$برامج التنم$ية المجتمع$ية الذاتية المساعدة،            
وتقوي$$ة ال$$تعاون بي$$ن الحكوم$$ات، والم$$نظمات المجتمع$$ية، والتعاون$$يات، والمؤسس$$ات   
المص$رفية النظام$ية وغ$ير النظام$ية، والمؤسس$ات الخاصة والوآاالت الدولية، بهدف              

، وتش$جيع إنش$اء ش$بكات مال$ية محل$ية، وتوسيع اإلعالم عن              تعب$ئة المدخ$رات المحل$ية     
الس$وق واالق$تراض ليص$ل إل$ى صغار أصحاب المشاريع، وصغار المزارعين، وإلى        
غ$يرهم م$ن المس$تخدمين ذات$يًا ذوي الدخ$ل الم$نخفض، م$ع ب$ذل جهود خاصة لضمان                    

 .توّفر هذه الخدمات للنساء
 

 ام الحاسمةمجاالت االهتم: منهاج العمل، الفصل الثالث

اس$$تخدام أس$$اليب االدخ$$ار واالئ$$تمان الفّعال$$ة ف$$ي الحص$$ول عل$$ى النس$$اء الفق$$يرات،         
والمب$تكرة م$ن حي$ث تقليص$ها لتكال$يف المع$امالت وم$ن حي$ث إعادة النظر في مفهوم               

 األخطار؛

المعني مؤتمر العالمي الرابع    ال

 بالمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرأة

 )1995، بيجينغ(

 
مات للنساء المنتجات وصاحبات المشاريع الصغيرة      دعم المؤسسات المالية التي تقّدم الخد     

والص$$غيرة ج$$دًا ذو الدخ$$ل الم$$نخفض ف$$ي القطاعي$$ن النظام$$ي وغ$$ير النظام$$ي، وذل$$ك م$$ن  
 .أو بالموارد/خالل تزويدها برؤوس األموال و

 
 أنفسهمالفقراء لمساعدة جهود 

وعلى النجاح في   وقدرتهم الذاتية على تحسين ظروفهم الناس إصراراإلقرار بأن من  ال بد
مساعيهم ، من أجل أنفسهم وخصوصا من أجل أوالدهم، هما حجر الزاوية ألية استراتيجية  

إن غالبية الفقراء الذين ال يجدون عمال مأجورا يكافحون الفقر . شاملة لمكافحة الفقر
ارع  تبيع البرتقال في شوالتيأن المرأة .  معيشتهم مستخدمين أّية وسائل متاحة لهمويكسبون

، هما مثاالن عن المعادن المستعملة في بومباي من القدور  الذي يصنعرجلالال باز، أو 
 في ظروف األعمال والدخل ألنفسهم ولعائالتهم بخلق الناس من البقاء،  ماليينتمّكن يآيف 

من القوة % 60 إلى 50 العاملون للحساب الخاصويشّكل  .  فيهاال أثر للوظائف والمهن
 .بلدان نامية عديدةالعاملة في 

إعHHالن قّمHHة االئHHتمان المصHHغر   

 )1997(واشنطن " ميكرو"

  
 

 سواق المالية النظاميةاألالفقراء في انحجاب  
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 معظ$$م م$$بادرات األش$$خاص الفق$$راء ج$$دًا    غال$$بًا م$$ا ي$$تجاهل القط$$اع المال$$ي النظام$$ي   
وال يع$$$ترف ع$$$ادة بج$$$دارة  . العم$$$ل لحس$$$ابهم الخ$$$اص لمس$$$اعدة أنفس$$$هم م$$$ن خ$$$الل  

. األش$$خاص  الفق$$راء ج$$دًا ف$$ي الحص$$ول عل$$ى الق$$روض أو بقدرته$$م عل$$ى االدخ$$ار         
 10كلف$$ة ق$$رض آب$$ير بق$$يمة  تإن ف$$وبموج$$ب األس$$اليب المص$$رفية ال$$تجارية التقل$$يدية،  

 100 بق$$يمة ص$$غيركلف$$ة ق$$رض  ت تس$$اوي عمل$$يًا  أمريك$$ي أل$$ف دوالر 100آالف أو 
نت$يجة لذلك، يتوّجه األشخاص     و.  س$وقًا م$ربحة لإلق$راض      الفق$راء ل$ذا ال يعت$بر      . دوالر

 تصلالفق$راء ج$دًا إل$ى مقرض$ي األم$وال التقليديي$ن، الذي$ن يتقاضون معدالت فائدة قد                   
وبمج$ّرد تسديد الفوائد الفادحة، يبقى الفقراء على فقرهم         . ف$ي ال$يوم الواح$د     % 10إل$ى   

 .التاليةوينقلون هذا العبء، والديون غالبًا، إلى األجيال 
 

م$$ن أفق$$ر  % 20 يش$$كلونم$$م الم$$تحدة اإلنمائ$$ي، عل$$ى مل$$يار نس$$مة     ب$$رنامج األيرآ$$ز
 القوم$ي اإلجمال$ي في العالم، وال        ال$ناتج م$ن   % 1.4  س$وى  يم$ثلون ال   أنه$م    إالالفق$راء،   

 .من حجم اإلقراض التجاري% 0.2يستفيدون سوى من 
 

 أن   للعمالة النسائية في اقتصاديات الدول النامية، إال       الهامةوعلى الرغم من المساهمة     
في البلدان اإلفريقية مثًال، تمّثل     ف. مح$دود ج$داً   حص$ول النس$اء عل$ى الم$وارد الرئيس$ية           

 اإلنتاج الغذائي   في% 80م$ن الق$وة العامل$ة الزراع$ية، ويس$اهمن بنسبة            % 60النس$اء   
م$$ن مع$$دل الق$$روض الم$$توفرة    % 10عل$$ى أق$$ل م$$ن   إال يحص$$لن ال الكل$$ي، إال أنه$$ّن  
 .لصغار المنتجين

 
العمل  ألنشطة المتاحةن الصناعية، تندر القروض وخدمات الدعم األخرى   ف$ي ال$بلدا   و

 مؤسسات اإلقراض   اس$تدامة ، آم$ا أن األم$وال الت$ي ق$د تس$اعد عل$ى               للحس$اب الخ$اص   
إال أن المش$اريع الصغيرة تشّكل اقتصادًا نابضًا  . ن$ادرة ج$داً  ألفق$ر ال$ناس ه$ي بدوره$ا      

على سبيل  ف.  السياسات والقطاع الخاص   يلق$ى اه$تمامًا من واضعي     بالح$ياة والنش$اط ال      
" اقتصادًا غير مرئي  "المثال، تزخر الواليات المتحدة بالمشاريع الصغيرة التي تشّكل         

إال أن ال$$بحوث . ح$$ول التنم$$ية االقتص$$ادية الت$$ي ت$$دور  النقاش$$ات غال$$بًا م$$ا يس$$تبعد م$$ن 
ال استحدثت األخ$يرة بّين$ت أن المش$اريع الص$غيرة الت$ي تضّم من عامل إلى أربعة عمّ             

وفي حين أن صغار أصحاب     . 1994 و 1990م$ن الوظائف الجديدة بين عامي       % 43
في و. المش$اريع ف$ي الوالي$ات الم$تحدة ليس$وا فقراء بأجمعهم، إال أن العديد منهم فقراء                 

 مليون مشروع، تضّم أقل 2.3من مجموع المشاريع القائمة البالغة     % 92  فإن فرنس$ا، 
. ه$ذه المش$اريع، ص$احب العم$ل ه$و العامل الوحيد            موظفي$ن، وف$ي نص$ف        ةم$ن عش$ر   

من المشاريع المستحدثة في فرنسا بجهود العاطلين عن        % 40نش$أ   ،  1994ع$ام   وف$ي   
 .العمل

 
في الميدان االقتصادي أن العمل للحساب الخاص الذي         م$نظمة التعاون والتنمية      وتف$يد 

ف$$ي  قلب$$ت مس$$يرته ال$$تراجع م$$نذ أج$$ل طوي$$ل ف$$ي ال$$بلدان الص$$ناعية، ان آ$$ان يم$$يل إل$$ى
  مع$$دل نم$$و حال$$يًا بمع$$دل أس$$رع م$$ن العم$$ل للحس$$اب الخ$$اص ويتض$$اعف . الثماني$$نات
 .العمالة الكلية
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المشار ( خصخصة حاليًا    سابقًا التي تشهد عمليات   ف$ي ال$بلدان االشتراآية والشيوعية       و
 الفق$$يرات،  ال س$$يما وض$$ع الفق$$راء،  ي$$تعرض، )إل$$يها غال$$بًا باالقتص$$اديات االنتقال$$ية   

، ويتّم استبعادهن بصورة    الجنسإذ تواجه النساء التمييز على أساس       . السريع ل$تدهور ل
ف$$$ي و. م$$$تزايدة ع$$$ن الح$$$ياة السياس$$$ية وع$$$ن الق$$$نوات النظام$$$ية الم$$$تالك المش$$$اريع     

االقتص$اديات االنتقال$ية، ال تمنح المصارف القروض لألفراد، وباألخص للفقراء، مما            
 خيار العمل العم$ل للحس$اب الخ$اص    ي$ن يعت$برون     يض$ع عق$بات هائل$ة أم$ام األف$راد الذ          

 .الوحيد المتاح لهم
 

ف$$$ي ال$$$بلدان االش$$$تراآية الس$$$ابقة، أهم$$$ية خاص$$$ة آوس$$$يلة وللعم$$$ل للحس$$$اب الخ$$$اص 
، والموازن$$ات الحكوم$$ية الش$$ديدتان الجزئ$$ية والعمال$$ةال$$بطالة ف. لخصخص$$ة االقتص$$اد

لسكان ال تعمل، وال تتقاضى  المتض$ائلة، آله$ا عوام$ل تش$ير إل$ى أن أع$دادًا هائلة من ا               
أج$ورًا م$ن أص$حاب العم$ل الحكوميين السابقين، وأنها غير قادرة على الحصول على              

وف$ي حي$ن أن حصول الفقراء والعاطلين عن العمل          . الق$روض بغ$ية إط$الق المش$اريع       
عل$$ى فرص$$ة المش$$ارآة ف$$ي ه$$ذه االقتص$$اديات المف$$توحة حدي$$ثًا ه$$و أم$$ر ذو أهم$$ية          

 فالق$$يود التنظيم$$ية، ومع$$دالت الف$$ائدة ال$$باهظة،    آب$$يرة؛  ت$$بقىئ$$ق العواف$$إنجوه$$رية، 
والسياس$$ات االئتمان$$ية والض$$رائبية اإلحباط$$ية، وال$$تداول البط$$يء بال$$نقد، آله$$ا عوام$$ل 

 .تتوّجب معالجتها من خالل برامج ائتمان متناهي الصغر جديدة
 

أج$$ل الق$$يام لفق$$راء م$$ن ل ب$$رامج االئ$$تمان المتناه$$ي الص$$غر الق$$روض الص$$غيرة  توف$$ر
 احت$$$ياجاتهم توّل$$$د الدخ$$$ل، وتمّك$$$نهم م$$$ن تلب$$$ية   للعم$$$ل لحس$$$ابهم الخ$$$اص بمش$$$اريع 

ف$ي معظ$م الح$االت، تق$ّدم مش$اريع االئتمان المتناهي الصغر             و.  ع$ائالتهم  واحت$ياجات 
. للعمل للحساب الخاص  لزبائ$نها م$زيجًا م$ن الخدمات والموارد، فضًال عن القروض            

، ودعم  وإنشاء الشبكات الت االدخ$ار، والتدريب،     وت$نطوي ه$ذه الخدم$ات عل$ى تس$هي         
يش$ّكل االئ$تمان المتناه$ي الص$غر أداة قوي$ة لمكافح$ة الفقر أثبتت صوابّيتها                و. األق$ران 

 تشملويقّدر أن هذه البرامج     . بالنس$بة إل$ى ش$عوب الق$ارات الس$ت وف$ي آ$ل بلد تقريباً               
 .دان الناميةحاليًا حوالي ثمانية ماليين نسمة من أفقر الفقراء في البل

: االئHHHHتمان المتناهHHHHي الصHHHHغر  

مHHن وضHHع حHHد  تمكيHHن الفقHHراء 

 لفقرهم بذاتهـم

 

 
أم$$ا ف$$ي ال$$بلدان الص$$ناعية، ف$$إن ح$$رآة المش$$اريع الص$$غرى ه$$ي أآ$$ثر حداث$$ة، لك$$نها      

عل$$ى س$$بيل الم$$ثال، آ$$ان ع$$دد ب$$رامج ف. تط$$ّورت بص$$ورة مذهل$$ة خ$$الل العق$$د الماض$$ي
 300ر سنوات أقل من عشرة، أما اليوم فهناك  عشقبلاالئ$تمان ف$ي الوالي$ات الم$تحدة      

ب$رنامج تقري$بًا تمّك$ن عش$رات اآلالف م$ن األشخاص من االنطالق بالمشاريع والعمل           
فرنس$ا ه$ي ال$بلد الوح$يد ف$ي أوروب$ا الذي أطلق مشروعًا واسع النطاق لالئتمان              و. به$ا 

. دية جمع$$$ية الح$$$ّق ف$$$ي الم$$$بادرة االقتص$$$ا  1989 ع$$$ام إذ نش$$$أتالمتناه$$$ي الص$$$غر، 
 بلدان  وشهدت. وصّممت برامج مشابهة في آل من بلجيكا، وألمانيا، والمملكة المتحدة         

 مش$$روع ص$$ندوق  م$$نها س$$ابقًا نش$$وء ع$$دد م$$ن ال$$برامج   االش$$تراآية الش$$رقية أوروب$$ا 
.  في بولندا  (Mikrofund)الق$روض للق$رى ف$ي ألبان$يا، والص$ندوق المتناهي الصغر             

ف$$ة أنح$$اء الع$$الم الص$$ناعي م$$زيجًا م$$ن الق$$روض   قّدم$$ت ال$$برامج المنتش$$رة ف$$ي آا وق$$د
، والتدري$$ب، والمس$$اعدة الفن$$ية الت$$ي تخ$$ّول ص$$غار أص$$حاب المش$$اريع إدارة  الموجه$$ة

 .مشروع ضمن هذه االقتصاديات الشديدة التنظيم والتعقيد
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 ستض$طر ب$رامج اإلقراض إلى التشديد على تعبئة المدخرات الشخصية، إال إذا أمكنها      تعبئة المدخرات
ترت$$$بط تعب$$$ئة و. كلفة به$$$دف إقراض$$$هاتاالع$$$تماد المس$$$تمّر عل$$$ى أم$$$وال منخفض$$$ة ال$$$

المدخ$رات مباش$رة بق$درة ب$رامج االئ$تمان عل$ى توس$يع تغطي$تها لتشمل عددًا أآبر من          
 . القائمةالنظم أي حيث تخفق -الفقراء 

 
لتي ا خدمات االئتمان    بش$أن م$ن الع$بر الهام$ة والمكتس$بة م$ن خ$الل ال$برامج ال$ريادية                 

 ف$ي العقود المنصرمة، أهمية تبادل وتقاسم نتائج الخبرات، بما فيها التجارب            اس$تهلت 
 عل$$ى ال$$رغم م$$ن أن آ$$ل وض$$ع ي$$بقى ف$$ريدًا ويتطل$$ب  ،ال$$ناجحة والفاش$$لة عل$$ى الس$$واء

 ُأحرز تقدم من خالل تبادل الخبرات       وقد .مقارب$ة متك$ّيفة اجتماع$يًا واقتص$اديًا وثقاف$ياً         
 .ق وفي ما بينها وعلى آافة مستويات التحّركداخل البلدان والمناط

تقيHHHHHHيم الخHHHHHHبرات المكتسHHHHHHبة  

 وتشجيع تبادلها

 

 
   2.ج

  مسائل ما زالت بحاجة

 إلى حـل
 

 من الكفاءات   إال بقسط قليل  يتمّتعن  ال   إلى التعليم النظامي و    لما آانت الفقيرات يفتقرن   
 االس$$تخدام يع$$ززان إمكان$$اتغال$$بًا م$$ا ال$$تجارية والتقن$$ية، ف$$إن الدع$$م الفن$$ي والتدري$$ب 

لكن هناك أمثلة عن    . )2( اإلنتاج$ية والدخل     عل$ى  وإدخ$ال التحس$ينات      للق$روض المن$تج   
، آان لها )أي ال$برامج الت$ي ترّآ$ز بش$كل حص$ري على الخدمات المالية             (ب$رامج دن$يا     

 المصحوبة بخدمات أخرى  القروضوق$ع ش$ديد عل$ى دخ$ل المقترضين يضاهي تأثير            
). ي توّف$ر التدري$ب وأن$واع أخرى من الدعم بمحاذاة الخدمات المالية            أي ال$برامج الت$    (
 عب$$ئًا إداري$$ًا  ويم$$ثالن تكال$$يف ب$$رامج االئ$$تمان،  ي$$رفعانالتدري$$ب والمس$$اعدة الفن$$ية  ف

 فوائ$$د ملموس$$ة يوف$$رانا ال م$$ تكال$$يف مش$$ارآة النس$$اء ف$$ي حي$$ن أنهوي$$رفعانإض$$افيًا، 
ناسبة لتوفير التدريب والخدمات األخرى     اآلل$ية الم  التوص$ل إل$ى     ل$م ي$تّم بع$د       و. فوري$ة 

 .إذ أن نتائج التقييمات مختلطة ورهن بيئة آل منها. المّتصلة باالئتمان

 مقابل القروض القروض فقط

 المصحوبة بخدمات أخرى

 

 
 
 
 
 
 

 ".الترآيز على التدريب: االستثمار في رأس المال البشري  : "5راجع الوحدة التدريبية  )2 (
 

 وغير المباشرة، أو   تكال$يفها التش$غيلية   امج االئ$تمان الق$ادرة عل$ى تغط$ية          قل$يلة ه$ي ب$ر     
ِمَنح متكّررة من جانب المانحين تلق$ي  عل$ى اس$ترداد اس$تثماراتها األساس$ية، م$ن دون           

من برامج االئتمان الخاصة    ل وال بد . أو ق$روض امت$ياز من جانب المصارف التنموية        
 تتقاضيفعل$يها أن    . رادت أن ت$بقى فاعل$ة      إن أ   االقتص$ادي  اس$تمرارها مواجه$ة مس$ألة     

مع$دالت ف$ائدة آاف$ية لتغط$ية النفقات اإلدارية والمالية ولمجاراة التضّخم، من دون أن              
وعل$$يها أن تعم$$ل بفعال$$ية إلبق$$اء  . تع$$ّرض وص$$ول الفق$$راء إل$$ى ه$$ذه األنظم$$ة للخط$$ر  

 واالستدامةالدعم المالي 
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 مس$$ألة دع$$م مع$$دالت الف$$ائدة عل$$ى ق$$روض    وق$$د آان$$ت . تكال$$يف اإلق$$راض منخفض$$ة 
 .مسألة خالفيةلفقراء ا

 
ما ( معدالت الفائدة    ه ليس من الضروري دعم     إلى أن  الرائدةتش$ير تقي$يمات ال$تجارب       و

ع$$دا الح$$االت الت$$ي تك$$ون ف$$يها مع$$دالت التض$$ّخم م$$رتفعة ج$$دًا، والمع$$دالت ال$$تجارية     
 مع$$دالت الف$$ائدة،  تس$$ديديس$$تطيعون الفق$$راء و). عال$$ية، وسياس$$ات االئ$$تمان إنكماش$$ية  

 دون المع$دالت الت$ي تفرض$ها مص$ادر التمويل غير الرسمية مثل مقرضي           طالم$ا ه$ي   
 شمل الفقراء في البرامج ، بما  ولكن حتى أنجح برامج التسليف تدعم تكاليف      . األم$وال 

ف$$يها تكال$$يف اإلش$$راف، والتدري$$ب والم$$تابعة، وغ$$يرها م$$ن المس$$اعدات المقدم$$ة إل$$ى    
ضرورة  على   الواسع االنتشار وعلى الرغم من التوافق     . ض وبعده الفق$راء ق$بل اإلق$را     

فإن$$ه م$$ا زال م$$ن غ$$ير المؤآ$$د م$$ا إذا آ$$ان م$$ن الض$$روري أن ذات$$ي، الآ$$تفاء اال تعزي$$ز
 .تستعيد برامج تخفيف وطأة الفقر آل تكاليفها

 
 شمل الفقراء   اعتبار تكاليف ، مفاده$ا أنه يمكن ويجب       وه$ناك فك$رة رئيس$ية ي$روج له$ا         

ء الفق$$يرات عل$$ى أنه$$ا اس$$تثمار اقتص$$ادي واجتماع$$ي ه$$ام، بم$$ا ف$$يها الخدم$$ات     والنس$$ا
إذ ال يجوز   . بتنمية المهارات وتوفير الخدمات االستشارية التجارية     التكميل$ية المتصلة    

أن يحك$م عل$ى االس$تدامة م$ن م$نظور مال$ي ض$يق وقص$ير األج$ل ب$ل ينبغي أن ينظر                        
 .يًا والطويلة األجلإليها من منظور التنمية المستدامة اجتماع
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 خالصة

 
تحليل اإلجراءات الرئيسية المسؤولة عن استبعاد الفقراء       ب الوحدة التدريبية    قام$ت ه$ذه   

محفوف$$ة عمل$$ية  عمل$$ية إق$$راض الفق$$راء   الت$$ي تعت$$بر  خدم$$ات االئ$$تمان النظام$$ية   م$$ن
 فيشعرون  ص$غار المنتجي$ن ذوو الدخل المنخفض  أم$ا  .بالمخاط$ر وإدارته$ا مكلف$ة ج$داً      

واستعرضت . مص$ارف التسليف المعقدة والصعبة باإلرب$اك واإلح$باط إزاء إج$راءات      
 الخدمات على النساء   الق$يود الت$ي تح$ول دون حص$ول         المس$ؤولة ع$ن      الوح$دة العوام$ل   

نت$$يجة و.  ذآ$ر آف$يل ض$رورة توف$ر   بش$$أنهن والمال$ية، بم$ا ف$يها افتراض$ات المص$ارف      
قاء، إل$$ى مص$$ادر اإلق$$راض غ$$ير النظام$$ية م$$ثل  لذل$$ك، تلج$$أ النس$$اء، آاس$$تراتيجية لل$$ب 

هذه المصادر هي أقل استبعادًا     و. العائل$ة ومقرض$ي األم$وال، أآ$ثر مم$ا يفع$ل ال$رجال             
، أم$$واًال مح$$دودة ج$$دًا، وتق$$دم م$$رتفعة التكال$$يفللفق$$راء لك$$ن م$$ن جمل$$ة معوقاته$$ا أنه$$ا  

 . عالقات الرعاية بين المقرض والمقترضوترسخ
 

.  تقدي$$م الخدم$$ات المال$$ية، ال س$$ّيما الق$$روض    ج$$ًا جدي$$دة ف$$ي  واستعرض$$ت الوح$$دة ُنه 
 الوس$$يطة، وال$$نظم االئ$$تمان الخاص$$ة، آ$$نظم وع$$يوب األنظم$$ة ال$$بديلة، وناقش$$ت م$$زايا

وقدم$$ت عل$$ى التوال$$ي دراس$$ات لح$$االت م$$ن مخ$$تلف أنح$$اء الع$$الم     .  الموازي$$ةوال$$نظم
 .واستعرضت عوامل نجاحها

 
تاجات الرئيس$$ية المستخلص$$ة م$$ن ال$$تجارب  ف$$ي إرش$$ادات ال$$تدخل االس$$تنأدرج$$توق$$د 

ورآزت الوحدة على    . جديرون  وال سيما الفقيرات    الفقراء ال$ناجحة الحدي$ثة وأهمها أن     
 وم$$نها ق$$يام الدول$$ة   ،حص$$ول النس$$اء عل$$ى الخدم$$ات المال$$ية    ط$$رق تعزي$$ز إمكان$$ات   

  آل$$ية تس$$توعب بي$$ئة قانون$$ية اقتص$$اديةبخل$$قوفاعل$$يات أخ$$رى م$$ن المج$$تمع المدن$$ي،  
تدابير ال ومن. ، وبش$كل خ$اص النساء     القل$يلة ار أص$حاب المش$اريع ذوي الم$وارد         ص$غ 
.  غير الرسمية وتدابير لتعبئة المدخراتالنظمخ$رى اع$تماد الم$رونة ف$ي إج$راءات           األ

توظ$$يف األم$$وال ف$$ي خدم$$ات التمكي$$ن    وال$$درس الرئيس$$ي المس$$تخلص ه$$و ض$$رورة    
 .لمشاريع، وال سّيما النساء أصحاب ا صغار التي تخدم مصالحوالخدمات الخارجية
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