
مرجع

دلیل 

مبادرات االقتصاد الجزئي



اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
International Committee of the Red Cross

avenue de la Paix ,19
Geneva, Switzerland 1202

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org  www.icrc.org

©  جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة للجنة الدولیة للصلیب األحمر، أیلول/ سبتمبر 2014

,Front cover: Hamaziad Kakamain Hamza/ICRC
Eter Lotishvili/ICRC; Boris Heger/ICRC



دليل

مبادرات االقتصاد الجزئي
سباستيان شيسكس



2 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي

M
on

lu
ck

 S
id

ar
a/

IC
R

C



شكر وتقدير
ــة  ــدروس التــي اســتفادت منهــا اللجن ــل ثمــرة ال يعــد هــذا الدلي
الدوليــة للصليــب األحمــر أثنــاء تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد 
الجزئــي فــي مختلــف الســياقات علــى مــدار الثالثــة عشــر 
ــا الماضيــة. نقــدم خالــص الشــكر للعديــد مــن األشــخاص  عاًم
الذيــن ســاهموا بشــكل كبيــر فــي عمليــات إعــداد هــذا المنشــور، 
ــت  ــي تم ــات الت ــق النجاحــات والتحدي ــد لتوثي ــن كل الجه باذلي
ــة  ــى تلبي ــة عل ــذ البرامــج المبتكــرة القائم ــاء تنفي ــا أثن مواجهته
االحتياجــات. وبهــذا الصــدد، أخــص بامتنانــي الشــديد كاًل مــن: 
مارجــوكا أنتيــال، ولويــس أوســتين، وآالن كولجــا، ونيكــوالس 
فليــوري، وكليــر ميتــراود، الذيــن كانــت تقاريرهــم وإرشــاداتهم 
مفيــدة فــي تســويد الطبعــة األولــى مــن هــذا الدليــل، باإلضافــة 
ــذ هــذه  ــد تنفي ــذي قدمــوه عن ــح والدعــم اليومــي ال ــى النصائ إل

ــع. ــى أرض الواق البرامــج عل

كمــا اســتفادت الطبعــة األولــى مــن دليــل مبــادرات االقتصــاد 
ــد  ــد، وديفي ــادات د. الورا هامون ــات وإرش ــن تعليق ــي م الجزئ
دي وايلــد، وباربــرا بويــل ســايدي، والراحــل بييــر ميشــيل 

ــًرا. ــده كثي ــذي نفتق ــت ال بيري

ونقــدم جزيــل الشــكر لــكل مــن: ســارة ويلســون، ومارتــا 
ــك  ــو فيليبوفي ــس دور، وزيلجك ــل، وأجني ــال بوجي ــاوالك، وب ب
ــة مــن هــذا  ــة حــول إعــداد الطبعــة الثاني ــى رؤيتهــم العميق عل
ــذي  ــو ال ــوم جل ــى ت ــة إل ــو، باإلضاف ــل نح ــى أفض ــل عل الدلي
أجريــت بالتعــاون معــه العديــد مــن المراجعــات المشــتركة 
ــض  ــز بع ــي لتعزي ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــج مب ــى برنام عل
ــة  ــي النســخة المحدث ــم تضمينهــا ف ــي ت ــدروس المســتفادة الت ال

ــل. ــن الدلي م

وأخيــًرا، أوّد أن أخــص بالشــكر ســاندرين ديالتــر لمــا قدمتــه 
مــن توجيــه واجتهــاد أثنــاء وضــع وحــدات التدريــب التــي 

ــل. ــذا الدلي ــل ه تكم

سباستيان شيسكس
آذار/ مارس 2014
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مسرد المصطلحات
ــطة  ــتخدم بواس ــج والمس ــدار المــال النات ــدي: مق التدفــق النق
ــة  ــات النقدي ــل التدفق ــددة. تمث ــرة مح ــالل فت ــر خ ــدى األس إح
ــدى  ــال أو إح ــد األعم ــه أح ــذي حصــل علي ــال ال ــواردة الم ال
األســر فــي صــورة أجــور أو إيــرادات المبيعــات، أو القــروض 
أو الهبــات، بينمــا تمثــل التدفقــات النقديــة الخارجيــة المــال 
الــذي يدفعــه أحــد األعمــال أو إحــدى األســر لســداد المدفوعــات 

أو المشــتريات.

تحليــل التدفــق النقــدي: تحديــد التدفقــات النقدية ألحــد األعمال، 
فيمــا يتعلــق بمقــدار المــال المطلــوب لعمليــات التشــغيل ومقــدار 

األمــوال المتاحة لالســتثمار.

ــى  ــرض عل ــه المقت ــل بموجب ــدي يحص ــاق تعاق ــان: اتف االئتم
شــيء لــه قيمــة فــوًرا، مــع الموافقــة علــى ســداد قيمتــه للمقرض 

فــي تاريــخ مــا فــي المســتقبل.

الدين: مقدار المال المقترض الذي يدين به طرف آلخر.

ــر  ــالل تقدي ــن خ ــررة م ــنوية المق ــات الس ــاك: المصروف اإله
ــن األصــول. ــتخدام كل أصــل م ــر اس عم

الدخــل الفائــض: مقــدار دخــل الفــرد المتــاح لإلنفــاق بعــد 
تغطيــة االحتياجــات األساســية التــي تشــمل الغــذاء والمالبــس 

ــة والمــأوى. ــة الصحي والرعاي

ــاح  ــدار الدخــل بعــد خصــم الضرائــب المت الدخــل المتــاح: مق
ــاق والمدخــرات الشــخصية. ــن اإلنف لتقســيمه بي

لمواردهــم  األشــخاص  اســتخدام  كيفيــة  االقتصــاد: دراســة 
المحــدودة فــي محاولــة لتلبيــة احتياجاتهــم غيــر المحــدودة.

األمــن االقتصــادي: وضــع الفــرد أو األســرة أو المجتمــع 
القــادر علــى تلبيــة احتياجاتــه األساســية والنفقــات الضروريــة 
بشــكل متواصــل، وفًقــا لمعاييــر ثقافتــه )تعريــف اللجنــة الدوليــة 

ــب األحمــر(. للصلي

8 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي



القــدرة الماليــة علــى البقــاء: قــدرة أحــد األعمــال علــى تغطيــة 
تكاليفــه مــن اإليــراد المكتســب.

األصول الثابتة: اآلالت والمعدات والعقارات.

التضخم: االرتفاع المستمر في مستوى األسعار بشكل عام.

ــى أساســه مســتوى  ــزداد عل ــذي ي ــدل ال ــدل التضخــم: المع مع
ــت. ــدار الوق ــى م األســعار عل

األســر/  تحصــل  التــي  الوســائل  مجمــوع  العيــش:  ُســُبل 
األصــول(  )أو  المــوارد  علــى  باســتخدامها  المجتمعــات 
الالزمــة والمحافظــة عليهــا والوصــول إليهــا لتلبيــة احتياجاتهــا 

الضروريــة العاجلــة أو علــى المــدى الطويــل.

ــُبل  ــى دعــم ُس ــي أي تدخــل يهــدف إل ــُبل العيــش: يعن دعــم ُس
األمثلــة علــى هــذه  تتنــوع  المجتمعــات.  أو  عيــش األســر 
ــة  ــروض متناهي ــي، والق ــب المهن ــم التدري ــن تقدي التدخــالت بي

الصغــر، والمنــح النقديــة لتوزيــع البــذور والمواشــي.

القــرض: معاملــة يعطــي مــن خاللهــا المقــرض مــاالً أو أمــالًكا 
للمقتــرض، ويوافــق المقتــرض علــى إعــادة األمــالك أو ســداد 
ــخ  ــي تاري ــدة ف ــى فائ ــة إل ــم اقتراضــه باإلضاف ــذي ت ــال ال الم

محــدد مســبًقا فــي المســتقبل.

االقتصــاد الكلــي: أحــد مجــاالت االقتصــاد الــذي يــدرس ســلوك 
ــى  ــي الظواهــر عل ــث يبحــث ف ــي، حي االقتصــاد بشــكل إجمال
مســتوى االقتصــاد، مثــل التغييــرات فــي البطالــة والدخــل 
ــي والتضخــم  ــي اإلجمال ــج المحل ــو والنات ــدل النم القومــي ومع

ــعار. ــتويات األس ومس

التمويــل متناهــي الصغــر: تقديــم الخدمــات الماليــة )بشــكل 
عــام، ائتمــان لــرأس المــال العامــل، وفــي بعــض األحيــان 
ــض  ــالء ذوي الدخــل المنخف ــن( للعم ــج االدخــار والتأمي لبرام
الذيــن ال يتمتعــون بصالحيــة الوصــول إلــى االئتمــان مــن 

البنــوك أو المصــادر التقليديــة األخــرى.

القــرض متناهــي الصغــر: تقديــم القــروض )غالًبــا ذات طبيعــة 
قصيــرة المــدى( للعمــالء ذوي الدخــل المنخفــض الذيــن ال 
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يتمتعــون بصالحيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة الرســمية 
ولديهــم مــوارد محــدودة فقــط يمكــن اســتخدامها بمثابــة ضمــان 

قــرض.

البائعيــن  بيــن  الخدمــات  للســلع أو  تبــادل منظــم  الســوق: 
والمشــترين.

االقتصــاد الجزئــي: أحــد فــروع االقتصــاد الــذي يحلــل ســلوك 
ــتقلة،  ــراد والشــركات المس ــتهلكين األف الســوق الخــاص بالمس
فــي محاولــة لفهــم عمليــات اتخــاذ القــرار للشــركات واألســر. 
ــراد  ــترين األف ــن والمش ــن البائعي ــل بي ــي بالتفاع ــه معن ــا أن كم
والعوامــل التــي تؤثــر فــي االختيــارات التــي يقــوم بهــا البائعون 

والمشــترون.

منقوًصــا  المكاســب  إجمالــي  الربــح:  أو  الدخــل  صافــي 
ــراد  ــب اإلي ــي المكاس ــل إجمال ــث يمث ــات، حي ــا المصروف منه
المكتســب مــن خــالل بيــع الســلع والخدمــات علــى مــدار فتــرة 
معينــة، وتشــمل المصروفــات تكلفــة الســلع المبيعــة باإلضافــة 

ــة. ــة والمتنوع ــغيلية الثابت ــات التش ــى المصروف إل

ــي  ــة ف ــة أو الممنوح ــلع المطلوب ــال أو الس ــدار الم الســعر: مق
ــل شــيء آخــر. مقاب

المنحــة اإلنتاجيــة: هــي التبــرع )مجانيــة، دون عائــد متوقــع( 
بمدخــالت ألحــد المســتفيدين مــع التوقــع بــأن تســاعد هــذه 
المدخــالت المســتفيد علــى تحقيــق دخــل أعلــى مــن أحــد 

االقتصاديــة. األنشــطة 

اإلنتاجيــة: حجــم العمــل المنتــج )المخرجــات( مقابــل مــوارد أو 
أصــول محــددة )المدخالت(.

اإليــراد: قيمــة المبيعــات أثنــاء فتــرة محــددة، بمــا يشــمل  
التخفيضــات والمرتجعــات. إنهــا القيمــة التــي يتــم خصــم 

التكاليــف منــه لتحديــد صافــي الدخــل.

ــات  ــة النفق ــي بعــد اقتطــاع تكلف ــغ المتبق الدخــل المتبقــي: المبل
االســتهالكية للفــرد مــن الدخــل المتــاح الــذي اكتســبه الفــرد فــي 

فتــرة محــددة.
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ــا، وعلــى األخــص  المدخــرات: مبلــغ مــن المــال يوضــع جانًب
فــي أحــد البنــوك، علــى مــدار فتــرة مــن الوقــت.

الســوق المســتهدف: مجموعــة مــن العمــالء المحتمليــن الذيــن 
ــى التصــرف  ــون إل ــددة، ويميل ــص مح ــي خصائ ــتركون ف يش
بطــرق متشــابهة، وغالًبــا مــا ينجذبــون لمجموعــة محــددة مــن 

المنتجــات والخدمــات.

القســائم: ُتســتخدم القســائم فــي توفيــر القــدرة علــى الوصــول 
إلــى مجموعــة مــن الســلع أو الخدمــات فــي منافذ البيــع بالتجزئة 
ــة  ــد اســتخدامها مــع األغذي أو مراكــز الخدمــات المعتمــدة. عن
)أي المســاعدات الغذائيــة(، توفــر القســائم صالحيــة الوصــول 
للســلع »بســعر« محــدد مســبًقا أو بكميــة محــددة مســبًقا. عــادة 
مــا تســتخدم المصطلحــات التاليــة بشــكل متبــادل: القســائم، أو 

الطوابــع، أو الكوبونــات، أو »التحويــالت شــبه النقديــة«.
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مقدمة
ما هي مبادرات االقتصاد الجزئي؟

مبــادرات االقتصــاد الجزئــي هــي مصطلــح تســتخدمه اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر لإلشــارة إلــى أحــد البرامــج المولــدة 
للدخــل الــذي يتــم تنفيــذه بأســلوب تصاعــدي، حيــث يتــم إشــراك 
المطلــوب  المســاعدات  تحديــد وتصميــم  فــي  مســتفيد1  كل 
الحصــول عليهــا. يختلــف هــذا األســلوب عــن تدخــالت اإلنتــاج 
ــُبل العيــش(، مثــل التدخــالت ذات الطبيعــة  األخــرى )دعــم ُس
الزراعيــة، حيــث يتــم وضــع مجموعــة مــن المســاعدات ذات 
المســتفيدين  جميــع  علــى  وتوزيعهــا  المتطابقــة  المدخــالت 

ــن. المقصودي

ــادرة االقتصــاد الجزئــي مــن تدخــل  علــى األغلــب، تتألــف مب
واحــد أو مجموعــة مــن ثالثــة تدخــالت: التدريــب المهنــي 
والمنــح اإلنتاجيــة ودعــم القــروض متناهيــة الصغــر. يعــد 
الهــدف مــن التدخــالت الثالثــة دعــم األنشــطة المولــدة للدخــل 
والتجــارة  المواشــي  وتربيــة  الزراعــة  بيــن  تتنــوع  التــي 
ــادرة االقتصــاد  ــا مب ــن مزاي ــزء م ــمل ج ــا يش ــرف. بينم والح
الجزئــي إنتــاج الســلع التي ســيتم اســتهالكها بواســطة المســتفيد، 
إال أن الهــدف األساســي مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي هــو 

ــدي. ــد الدخــل النق دعــم تولي

ــن  ــد م ــذي يع ــر -ال ــتدامة والتأثي ــين االس ــى تحس ــة إل باإلضاف
األهــداف الضمنيــة لجميــع تدخــالت اإلنتــاج الخاصــة باللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر- تهــدف مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
ــن المســاعدات واالحتياجــات الخاصــة  ــق بي ــادة التواف ــى زي إل
ــتفيد  ــراك المس ــالل إش ــن خ ــك م ــه، وذل ــتفيد وقدرات ــكل مس ب
فــي جوهــر عمليــة اتخــاذ القــرار. وهــذا يعنــي احتراًمــا أكبــر 
لكرامــة المســتفيد وشــعوره بقــدر أكبــر مــن ملكيــة المشــروع 
ــتدامة، وأن  ــات مس ــك أن المخرج ــن ذل ــل. يضم ــد للدخ المول
المشــروع لــه تأثيــر نفســي قــوي أيًضــا. يتنامــى اســتخدام 
ــدة  ــطة المول ــم األنش ــي لدع ــاد الجزئ ــادرة االقتص ــلوب مب أس
للدخــل لألشــخاص المســتضعفين فــي المناطــق الحضريــة 
ــم اســتخدام  ــن ال ُيجــدي معه ــة الذي أو األشــخاص ذوي اإلعاق

يضم المستفيدون أسًرا أو فئات من األسر أو المجتمعات.  1
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ــة  ــاعدات اإلنتاجي ــف المس ــي تكيي ــث ينبغ ــد، حي ــلوب موح أس
وفًقــا لحالــة كل شــخص. لقــد أثبتــت مبــادرات االقتصــاد 
ــل  ــة لمســاعدة األســر ذات المعي ــا أداة فّعال ــي أيًضــا أنه الجزئ
الواحــد التــي تواجــه صعوبــات جّمــة مــن ناحيــة إدارة الوقــت. 
جديــر بالذكــر أن معظــم المســتفيدين مــن مبــادرات االقتصــاد 

ــي معظــم الســياقات هــن مــن النســاء. ــي ف الجزئ

علــى الرغــم مــن االهتمــام المتنامــي بمبــادرات االقتصــاد 
ــالً  ــه ينبغــي عــدم اتخاذهــا حــالً شــامالً أو بدي ــي، إال أن الجزئ
عــن األنــواع األخــرى مــن برامــج المســاعدات. توجــد بعــض 
العيــوب فــي مبــادرات االقتصــاد الجزئــي التــي تجعلهــا غيــر 
مناســبة فــي أوضــاع معينــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ُتشــّكل 
المبــادرات تحدًيــا كبيــًرا لتنفيذهــا بســبب إدارة البرنامــج شــديدة 
التعقيــد، وباألخــص فيمــا يتعلــق بتنظيــم اإلجــراءات واالختيــار 
ومراقبــة األفــراد مــن المســتفيدين وتقديــم الدعــم العملــي لهــم.

الغرض من الدليل
ــدروس  ــى ال ــاد عل ــو االعتم ــل ه ــذا الدلي ــن ه ــرض م إن الغ
المســتفادة وأفضــل الممارســات التــي تــم التوصــل إليهــا أثنــاء 
تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، واقتــراح أدوات إلدارة 
التحديــات المتضمنــة. ُيلقــي هــذا الدليــل الضــوء علــى خبــرات 
ــد مــن الســياقات،  ــي العدي ــب األحمــر ف ــة للصلي ــة الدولي اللجن
وعلــى االســتنتاجات الخاصــة بالتقييمــات الداخليــة والخارجيــة 
لمبــادرات االقتصــاد الجزئــي التــي أُجريــت فــي منطقــة البلقــان 
ــا  والقوقــاز وآســيا الوســطى وأمريــكا الالتينيــة وغــرب أفريقي

ــي والشــرق األوســط. والكاريب

يســتهدف هــذا الدليــل الممارســين الميدانييــن ذوي الخبــرة 
فــي برامــج المســاعدات اإلنســانية ومنهــج األمــن االقتصــادي 
تقــدم  بينمــا  األحمــر.  للصليــب  الدوليــة  باللجنــة  الخــاص 
ــن االقتصــادي،  ــم األم ــول مفاهي ــة ح ــرة عام ــادات نظ اإلرش
ــدة  ــة لوح ــن ُمكّمل ــتقلة ولك ــة مس ــا وثيق ــدم اعتباره ــي ع ينبغ
التدريــب علــى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي التــي نشــرتها 
ــن االقتصــادي( واإلرشــادات  ــن االقتصــادي )األم وحــدة األم
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األخــرى ذات الصلــة بالحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر واألمــن االقتصــادي2. 

تنظيم الدليل
ينقســم الدليــل إلــى ثالثــة أقســام؛ يقــدم القســم األول نظــرة 
عامــة مفاهيميــة حــول القضايــا الرئيســية المتضمنــة فــي تنفيــذ 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، ويركــز علــى الملفات الشــخصية 
ــن  ــوع م ــات كل ن ــا ومحدودي ــتهدفين، ومزاي ــتفيدين المس للمس
ــن  ــين م ــة للممارس ــم ذا أهمي ــذا القس ــد ه ــج. يع ــواع البرنام أن

خــارج مجــال األمــن االقتصــادي.

يتعامــل القســم الثانــي مــع التأثيــرات العمليــة لتنفيــذ مبــادرات 
ــن خطــوات دورة  ــاول كل خطــوة م ــي، ويتن االقتصــاد الجزئ
ــي  ــب المهن ــح والتدري ــذا القســم المن ــا يغطــي ه ــج. كم البرنام
والقــروض متناهيــة الصغــر بشــكل منفصــل، وُيلقــي الضــوء 
تقييــم االحتياجــات  أثنــاء  تنشــأ  قــد  التــي  التحديــات  علــى 
والجــدوى، ويبحــث فــي تصميــم البرنامــج وتنفيــذه ومتابعتــه3.  
ــب  ــاول التدري ــز تن ــا يرك ــل، بينم ــح بالتفصي ــاول المن ــم تن يت
المهنــي والقــروض متناهيــة الصغــر علــى تحديــات معينــة لــم 

ــح. ــي المن ــا ف ــم تناوله يت

يتألــف القســم الثالــث مــن نمــاذج إرشــادية حــول بعــض 
ــي،  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــذ مب الخطــوات الرئيســية فــي تنفي
ــي  ــة الت ــاذج المختلف ــى النم ــة عل ــع أمثل ــدم القســم الراب ــا يق كم
ــي  ــن اســتخدامها ف ــد يمك ــي ق ــى تاريخــه والت ــا حت ــم وضعه ت

البرامــج المســتقبلية.

علــى ســبيل المثــال، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، البرنامــج/ إدارة المشــروع: المنهــج   2
 Programme/project management: The results-based( القائــم علــى النتائــج
approach(، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 2008؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر/ الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، إرشــادات للتقييــم فــي 
حــاالت الطــوارئ )Guidelines for assessment in emergencies(، اللجنــة الدوليــة 
ــف، 2008. ــب األحمــر والهــالل األحمــر، جني ــة للصلي ــة الدولي ــر/ الحرك ــب األحم للصلي
ــة  ــة المتابع ــق بمرحل ــا يتعل ــل فيم ــذا الدلي ــي ه ــة ف ــة المراقب ــم مناقش ــرح، تت ــيط الش لتبس  3
ــد تشــمل دورة البرنامــج بأكملهــا  ــة ق ــى الرغــم مــن أن المراقب ــكل برنامــج، عل الخاصــة ب

علــى أرض الواقــع، بمــا فــي ذلــك مراحــل التقييــم والتصميــم والتنفيــذ.

15 مقدمة 
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القسم األول

نظرة عامة حول مفهوم 
مبادرات االقتصاد الجزئي



1- نظرة عامة حول مفاهيم األمن االقتصادي
يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة حــول إطــار ُســُبل العيــش 
واإلطــار االســتراتيجي لألمــن االقتصــادي، حيــث يعــد كال 
اإلطاريــن محــور اهتمــام برامــج األمــن االقتصــادي. يتحقــق 
األمــن االقتصــادي عندمــا تتمكــن أســرة أو مجتمــع مــن تغطيــة 
احتياجاتهــا االقتصاديــة الضروريــة والمصروفــات الحتميــة 
علــى نحــو مســتدام، فــي ضــوء المتطلبــات الفســيولوجية للبيئــة 

ــائدة. ــة الس ــر الثقافي والمعايي

1-1 مفهوم ُسُبل العيش
اســُتلهم منهــج األمــن االقتصــادي الخــاص باللجنــة الدوليــة 
ــتخدمه  ــذي تس ــش ال ــُبل العي ــار ُس ــن إط ــر م ــب األحم للصلي
أغلــب منظمــات المســاعدات اإلنســانية والجهــات المانحــة 
ــي  ــون ف ــه العامل ــا يســتند إلي ــرى. يعــد هــذا اإلطــار أساًس الكب
مجــال المســاعدة اإلنســانية لتحليــل وتقييــم ســياقات العمليــات، 
كمــا يهــدف اإلطــار إلــى مســاعدة األشــخاص ليــس فقــط علــى 
لتغلــب علــى الصدمــات ولكــن للتعافــي منهــا أيًضــا. يقــوم إطار 
ــش،  ــُبل العي ــم عــام الســتراتيجيات ُس ــى فه ــُبل المعيشــة عل ُس
واألصــول  وااللتزامــات ذات الصلــة، والعمليــات والمؤسســات 

ــي هــذه االســتراتيجيات. ــر ف ــي تؤث والسياســات الت

ف مصطلــح ُســُبل العيــش بأنــه مجمــوع الُســُبل التــي يمكن  ُيعــرَّ
لألســر/المجتمعات اســتخدامها للحصــول علــى المــوارد )أو 
األصــول( الالزمــة والوصــول إليهــا لضمــان تلبيــة احتياجاتهــا 

الضروريــة علــى المــدى القصيــر والبعيــد.

تعتمــد أحــوال ُســُبل العيــش علــى الفتــرة الزمنيــة التــي تكــون 
ــوارد  ــى الم ــى الوصــول إل ــادًرا عل ــع ق ــا األســرة/ المجتم فيه
الضروريــة،  احتياجاتهــا  لتغطيــة  الالزمــة  )األصــول( 
التــي يتكبدهــا عنــد الســعي  وااللتزامــات  )المصروفــات( 
ــة  ــة اجتماعي ــة اقتصادي ــي بيئ ــوارد ف ــذه الم ــى ه للوصــول إل

ــة. معين
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ال تنشــأ األصــول وااللتزامــات بشــكل مســتقل علــى مــدار 
الوقــت؛ بــل تتأثــر بقــوة بالبيئــة العامــة التــي تعيــش فيهــا 

المجتمــع، وتشــمل: أو  األســرة 

العمليات التي تتم على مستوى المجتمع ←
المؤسسات المسؤولة عن توفير الخدمات ←
السياسات التي يتم تنفيذها ←

ــن  ــتدامة، ال يمك ــش المس ــبل العي ــى ُس ــول عل ــان الحص لضم
أن تركــز تدخــالت األمــن االقتصــادي فقــط علــى »األصــول 
وااللتزامــات«، ولكــن يجــب أن تركــز أيًضــا علــى فهــم 
»العمليــات والمؤسســات والسياســات« التــي تؤثــر عليهــا.

19 نظرة عامة حول مفهوم مبادرات االقتصاد الجزئي 

الجدول 1: أنواع األصول

تشملنوع األصول

أصوال إنتاجية مثل:عينية 
معدات زراعية	 
البذور	 
األدوات	 
ماكينات الخياطة	 
المركبات	 

األراضي الزراعية والمراعيطبيعية 
الموارد المائية

األخشاب
األسماك

القوى العاملة التي تعول أسًرابشرية
التعليم

المهارات
القدرة البدنية

التدريب المهني
األجور والمعاشاتمالية

الحق في الحصول على ائتمان
المدخرات 

التحويالت المالية
صالت القرابةاجتماعية

الجماعات الدينية
عالقات الجيرة

المواطنةسياسية
الوصول إلى القادة السياسيين

الحوكمة 
الرجوع إلى نظام قانوني ساٍر

السالمة الشخصية



يوضح الشكل 1 هذه العاقة.

1-2 اإلطار االستراتيجي لألمن االقتصادي
يقــدم اإلطــار االســتراتيجي لألمــن االقتصــادي أدوات إدارة 

ــر. ــن اقتصــادي كبي ــل أم ــة ألي تدخ عملي

ــة للتدخــالت المســتخدمة فــي  ــواع الثالث يذكــر الجــدول 2 األن
اإلطــار االســتراتيجي بإيجــاز.

الجدول 2: أنواع التدخل

20 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي



 




 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

 ▪
 ▪

 

يتم تنفيذه من خالالهدفنوع التدخل
إغاثة األرواح وحماية ُسُبل العيش التي اإلغاثة

تتعرض لخطر آنّي، بسبب أزمة ناشئة 
أو حادة

توزيع السلع االقتصادية أو توفير 
الخدمات الضرورية لبقاء األشخاص 

على قيد الحياة الذين لم يعودوا قادرين 
على الحصول على هذه الخدمات 

بوسائلهم الخاصة
إنتاج الغذاء و/ أو الدخل والستعادة اإلنتاج

ُسُبل العيش المستدامة بشكل نهائي، في 
البيئات ما قبل األزمات وما بعدها التي 

تعاني من أزمات مستمرة

تقليل  االلتزامات أو حماية/ تحسين 
األصول التي تضمن ُسُبل عيش كافية

تأهيل األصول اإلنتاجية المستدامة من الهيكلة
خالل تحسين العمليات والمؤسسات 

التي تؤثر مباشرة على األصول/ 
وااللتزامات  الخاصة بالسكان 

المستهدفين، في البيئات ما بعد األزمات 
التي تعاني من أزمات مستمرة

إشراك مزودي الخدمات الرئيسية و/
أو أصحاب المصلحة الرئيسيين في 

تقديم المدخالت المطلوبة لضمان توفير 
الخدمات على مدى أطول في أحد 

القطاعات الحيوية



ــة مــن التدخــالت  ــواع المختلف يوضــح الجــدول 3 أهــداف األن
فــي ســياق تمريــن التخطيــط للنتائــج الخــاص باللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر لممارســة النتائــج.

الجدول 3: اإلطار االستراتيجي لألمن االقتصادي

ُيفضــل التدخــل بأنواعــه المختلفــة فــي مراحــل األزمــات 
ــن التدخــالت  ــة م ــق مجموعــة مركب ــا تحق ــادة م ــة؛ ع المختلف
فــي  التدخــل  نــوع  اختيــار  يعتمــد  النتائــج، حيــث  أفضــل 
ســياق معيــن علــى مســتوى ضعــف المســتفيدين واحتياجاتهــم 
ــى األســر  ــة المحيطــة عل ــرات المتنوعــة للبيئ المحــددة والتأثي

والمجتمعــات.

21 نظرة عامة حول مفهوم مبادرات االقتصاد الجزئي 

التدخاتاألهداف
الهيكلةاإلنتاجاإلغاثة

بشكل عام )لفترة 
3 إلى 5 سنوات(

المستفيدون الذين يستطيعون 
الوصول إلى الموارد 

االقتصادية الضرورية 
لبقائهم على قيد الحياة

استعادة/تحسين األصول 
التي تزود المستفيدين 

ن  بوسائل اإلنتاج، ما ُيمكِّ
المستفيدين من تحسين 

أحوالهم المعيشية على مدار 
الوقت

حماية/تحسين األحوال 
المعيشية للسكان 

المستهدفين، حتى يتمكنوا 
من تحقيق االكتفاء الذاتي 

االقتصادي على المدى 
الطويل )ضمان توفير 

الخدمات للسكان المستهدفين 
على نحو مستدام(

بشكل خاص )لفترة 
عام واحد قابل 

للتمديد لعام ثاٍن 
وثالث(

األصناف الموزعة أو 
الخدمات الموفرة التي 

ن المستفيدين من تغطية  ُتمكِّ
احتياجاتهم الضرورية

قدرة المستفيدين على تلبية 
احتياجاتهم الضرورية/

تحسين أحوالهم المعيشية 
بأنفسهم

توفير الخدمات الكافية يؤدي 
إلى تحسين ُسُبل العيش على 

مستوى األسر/المجتمع

المشروع )لفترة 
عام واحد(

تحسن اإلنتاج أو الخدمة كما هو مذكور أعاله
)الخدمات( في قطاع أو 

مجال محدد أو لفئة مستهدفة 
محددة

توفير الخدمات الكافية 
يتم عن طريق التعبئة و/

أو الحصول على دعم من 
األطراف الفاعلة األخرى

توزيع األغذية، واألصناف األنشطة
الالزمة لألسر، والبذور 

واألدوات

تحقيق إنتاج أو خدمة توفير المنح والخدمات
محسنة في قطاع محدد
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تدخات اإلنتاج
تكــون تدخــالت اإلنتــاج ممكنــة عندمــا يمكــن دعــم جهــود 
األســر أو المجتمعــات - التــي قلّــت ُســُبل عيشــها ولكــن ال 
ــف أو  ــى التكي ــم عل ــز قدرته ــة - لتعزي ــتعادتها ممكن ــزال اس ت

ــتدامة. ــش مس ــُبل عي ــيس ُس ــادة تأس إلع

تشــمل تدخــالت اإلنتــاج تقديــم المنــح أو الخدمــات إلــى جانــب 
بنــاء القــدرات لدعــم الوســائل التــي تســتخدمها األســرة أو 
ــذاء و/ أو الدخــل الســتعادة  ــى الغ ــي الحصــول عل ــع ف المجتم

ــتدامة. ــش المس ــُبل العي ُس

إن الهدف من تدخل اإلنتاج هو:

تقليل خصوم األسر والمجتمعات وتحسين أصولهم؛ ←
توفيــر الوســائل المهمــة إلعــادة تأســيس درجــة مــن  ←

االســتقاللية تكفــل لهــم العيــش بكرامــة.

ــة مســتمرة  ــاء أزم ــا أثن ــاج تدخــالً اختيارًي ــد تدخــالت اإلنت تع
وبعــد تدخــل اإلغاثــة مباشــرة. تجــب المبــادرة بهــذه التدخــالت 
عندمــا وأينمــا تســمح البيئــة بتطبيــق منهــج أوســع نطاًقــا 
ــي  ــار ف ــي االعتب ــا ف ــي أخذه ــا ينبغ ــل الصــارم، كم ــن البدي م
األوضــاع التــي يتــم فيهــا اســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا 

ــي الجــدول 4. ف

الجدول 4: شروط تدخات اإلنتاج في أوضاع ما قبل األزمات وما بعدها

* اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، سياســة المســاعدة الخاصــة باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
وثيقــة السياســة رقــم 49، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 2004 )مســتند داخلــي خــاص 

باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(.
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متى / إذاالوضع
أ( عندما تقدم قيمة مضافة كما هو منصوص عليه في سياسة المساعدة الخاصة قبل األزمة

باللجنة الدولية للصليب األحمر.*
ب( عندما تساعد المجتمع على تعزيز قدرته على التكيف )التضامن(.

أ( عندما ال تزال فئات من السكان المستهدفين -التي تمت مساعدتها أثناء األزمة بعد األزمة
المستمرة- غير قادرة على تغطية مصروفاتها الضرورية بسبب األصول غير 

الكافية.
ب( عندما ال يستفيد األشخاص من التطوير الهيكلي/التحسين االقتصادي المستمر 

)بسبب موطنهم األصلي أو ضعفهم أو غير ذلك(.
ج( عندما تبدو تعبئة األطراف الفاعلة األخرى غير مجدية.



ــة  ــي األوضــاع المختلف ــن االقتصــادي ف ــة التدخــات المتنوعــة لألم الشــكل 2: صل
ــات لألزم

ــم  ــب أن يت ــر يج ــوع آخ ــى ن ــل إل ــوع تدخ ــن ن ــور م إن التط
علــى نحــو طبيعــي ومنطقــي، ولكــن يجــب األخــذ فــي االعتبــار 
ــالت  ــى تدخ ــة إل ــالت اإلغاث ــؤدي تدخ ــة. ت ــالت الفوري التدخ
اإلنتــاج أو يمكــن أن تصاحبهــا فــي مرحلــة مبكــرة، مــا لــم تــؤِد 
ــدرة الســكان  ــزاع أو ق ــاء الن ــة أثن اتجاهــات األحــداث اإليجابي
المســتهدفين علــى التكيــف إلــى اعتبــار تدخــالت اإلنتــاج 
فائضــة عــن الحاجــة )أي أن األصــول كافيــة وااللتزامــات  

ــة محســنة(. ــة عام ــي بيئ انخفضــت ف

ــادة  ــه ع ــل، ألن ــى التداخ ــة إل ــاج والهيكل ــالت اإلنت ــل تدخ تمي
مــا تهــدد العمليــات والمؤسســات والسياســات نجــاح واســتدامة 
تدخــالت اإلنتــاج. لذلــك، يجــب ضمــان أن يصاحــب تدخــالت 
اإلنتــاج التعبئــة المناســبة و/ أو إقنــاع أصحــاب المصلحــة، وقــد 
ــك هــو المنهــج االســتراتيجي الرئيســي بالفعــل فــي  ــح ذل يصب

بعــض الحــاالت )التدخــل الهيكلــي(.
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مستندات أخرى ذات صلة  3-1
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، سياســة المســاعدة الخاصــة 
 ICRC Assistance( األحمــر  للصليــب  الدوليــة  باللجنــة 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــم 49، اللجن ــة رق ــة السياس Policy(، وثيق
األحمــر، جنيــف، 2004 )مســتند داخلــي خــاص باللجنــة الدوليــة 

ــر(. ــب األحم للصلي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، إطــار العمــل المرجعــي لألمــن 
 ،)EcoSec Reference Framework( االقتصــادي 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف )مســتند داخلــي خــاص 

ــر(. ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي باللجن

نقاط رئيسية
يعتمــد مفهــوم األمــن االقتصــادي علــى فهــم عــام لُســُبل العيــش، واألصــول 	 

ــش. ــُبل العي ــي ُس ــر ف ــي تؤث ــات الت ــات والسياس ــات والمؤسس ــات ، والعملي وااللتزام
توجــد عــدة أنــواع مختلفــة مــن األصــول: العينيــة، والطبيعيــة، والبشــرية، والماليــة، 	 

واالجتماعيــة، والسياســية.
يســتخدم األمــن االقتصــادي مجموعــة مركبــة مــن ثالثــة أنــواع مــن التدخــالت لتلبيــة 	 

ــل  ــة، وتدخ ــل اإلغاث ــات: تدخ ــواع األزم ــن أن ــوع م ــي كل ن ــددة ف ــات مح احتياج
اإلنتــاج، وتدخــل الهيكلــة.
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2- حول مبادرات االقتصاد الجزئي
ــي، ويوضــح  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــذا الفصــل مب يصــف ه
مكانتهــا فــي منهــج األمــن االقتصــادي، ويذكــر بإيجــاز األنــواع 

المختلفــة لهــذه المبــادرات وخصائصهــا العامــة.

2-1 الوصف
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي: كمــا هــو الحــال مــع جميــع 
تدخــالت اإلنتــاج، يعــد الهــدف مــن المبــادرة هــو تعزيــز 
قــدرة األســرة أو المجتمــع علــى اكتســاب الدخــل بشــكل كبيــر 
ومســتدام فــي إطــار زمنــي محــدد مســبًقا. ومــع ذلــك، تكمــن 
ــاج تركــز  ــا تدخــالت إنت ــي أنه ــادرات ف ــة هــذه المب خصوصي
علــى األســر أو المجتمعــات، حيــث تتســم هــذه التدخــالت 
ــا الحتياجــات األســر أو  ــدم مدخــالت مخصصــة وفًق ــا تق بأنه
المجتمعــات. يــؤدي مثــل هــذا المنهــج إلــى تمكيــن المســتفيدين 
مــن امتــالك مهــارات متنوعــة علــى النحــو الــذي يتوافــق مــع 
ــف  ــة للتكيي ــادرات قابل ــل المب ــا يجع ــد، م ــكل متزاي ــم بش بيئته
وفًقــا لألماكــن الحضريــة وداعمــة للقــدرة اإلنتاجيــة للجماعــات 
التــي عــادة مــا يتــم تهميشــها، مثــل األســر التــي تعولهــا نســاء 
االقتصــاد  مبــادرات  تشــمل  الخاصــة.  االحتياجــات  وذوو 
ــي ودعــم  ــة والتدريــب المهن ــح اإلنتاجي ــي الشــائعة: المن الجزئ

ــر. ــة الصغ ــروض متناهي الق

الشكل 3: البرامج واألدوات الخاصة بتدخات اإلنتاج



 

 
















}
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ــن االقتصــادي المخصــص  ــي لألم ــل المرجع ــي إطــار العم ف
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــدرج مب ــددة، تن ــداف مح ــذ أه لتنفي
ضمــن دعــم الدخــل، وتشــمل أهدافهــا المحــددة: حمايــة دخــل 
األســرة واســتعادته وتحســينه بهــدف ضمــان اســتعادة الدخــل 

ــى األقــل. إلــى مســتوى مــا قبــل األزمــة عل

ــل  ــات، مث ــة بالقطاع ــاليب خاص ــاج أس ــالت اإلنت ــمل تدخ تش
توزيــع المعــدات الزراعيــة المعتــادة، ومبــادرات االقتصــاد 

ــي. الجزئ

النقديــة وتحويــالت القســائم تدخــالت،  ال تعــد التحويــالت 
ــذ البرنامــج وتحســينه. يمكــن  ولكنهــا تعــد أدوات لتســهيل تنفي
اســتخدام هــذه األدوات فــي دعــم تدخــالت اإلغاثــة واإلنتــاج، 
بمــا فــي ذلــك مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. يوجــد اهتمــام 
متنــاٍم بمثــل هــذه األســاليب نظــًرا للمرونــة اإلضافيــة المقدمــة 
مرشــدة  وألنهــا  كرامتهــم،  تصــون  ولكونهــا  للمســتفيدين، 

ــة. ــاعدات العيني ــق بالمس ــا يتعل ــف فيم للتكالي

أنواع مبادرات االقتصاد الجزئي  2-2
المنحــة اإلنتاجيــة: تعــد المنحــة اإلنتاجيــة تبرًعــا بنــوع أو 
ــع  ــارة، م ــتضعفة مخت ــرة مس ــى أس ــالت إل ــن المدخ ــر م أكث
ــق  ــي تحقي ــتفيدين ف ــذه المدخــالت المس ــأن تســاعد ه ــع ب التوق

ــادي. ــاط اقتص ــام بنش ــالل القي ــن خ ــر م ــل أكب دخ

ــات  ــة مئ ــى تغطي ــه عل ــة بقدرت ــح اإلنتاجي ــج المن ــز برنام يتمي
األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة، كمــا أنــه قــادر علــى األخــذ فــي 
ــة،  ــات المســتفيدين الشــخصية )المهــارات، المهن ــار ملف االعتب
ــة،  ــبه الحضري ــة، وش ــي )الحضري ــع الجغراف ــم( والموق التعلي

والريفيــة(، ومــن ثــمَّ االســتجابة الحتياجاتهــم بكفــاءة أكبــر.

تنقســم المنــح اإلنتاجيــة بشــكل عــام إلــى ثــالث فئــات: الزراعــة 
للمنــح  بالنســبة  المدخــالت  تشــمل   . والِحــَرف4  والتجــارة 
ــي  ــام، الت ــكل ع ــة بش ــول اإلنتاجي ــة األص ــة والحرفي الزراعي
تتــراوح بيــن المواشــي واألدوات، بينمــا تشــمل المدخــالت 
اســتهالكية علــى األغلــب  التجاريــة ســلًعا  للمنــح  بالنســبة 
ــي. ــح هامش ــا برب ــم يبيعونه ــة ث ــتفيدون بالجمل ــتريها المس يش

تشــمل فئــة »الحــرف« الخدمــات، مثــل الخدمــات التــي يقدمهــا ســائقو العربــات والســباكون   4
والكهربائيــون.
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ــي  ــب المهن ــج التدري ــف برنام ــن تعري ــي: يمك ــب المهن التدري
بأنــه تقديــم التدريــب الــذي يهــدف إلــى تنميــة المهــارات 
لتحســين  المســتفيدين  مــن  مختــارة  لمجموعــة  االحترافيــة 
فرصهــم فــي الحصــول علــى عمــل أو لتحســين قدرتهــم علــى 
ــن  ــي م ــب المهن ــر التدري ــن توفي ــم الخاصــة. يمك ــدء أعماله ب
خــالل مؤسســات التدريــب المحليــة أو مــن خــالل التمّهــن فــي 
ــرف  ــذي تش ــب ال ــالل التدري ــن خ ــة أو م ــروعات القائم المش
ــب  ــن أن يصاح ــر. يمك ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــه اللجن علي
التدريــب المهنــي خدمــات التوظيــف أو ُنُظــم اســتحداث فــرص 

ــل. العم

الماليــة  الخدمــات  تقديــم  هــو  الصغــر:  متناهــي  التمويــل 
)التســهيالت االئتمانيــة بشــكل عــام لــرأس المــال العامــل 
ــان ُنُظــم االدخــار والتأميــن( للعمــالء ذوي  وفــي بعــض األحي
الدخــل المنخفــض الذيــن ال تتوفــر لديهــم صالحيــة الحصــول 
علــى التســهيالت االئتمانيــة مــن البنــوك أو المصــادر التقليديــة 
األخــرى. عــادة مــا يكــون العمــالء رّواد أعمــال مســتقلين ذوي 
دخــل منخفــض فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة. لقــد ُوجــد أن 
التمويــل متناهــي الصغــر هــو الوســيلة األكثــر فاعليــة بالنســبة 
للشــرائح الوســطى والعليــا مــن الفقــراء. تركــز اللجنــة الدوليــة 
ــادًرا  ــر؛ فن ــة الصغ ــروض متناهي ــى الق ــر عل ــب األحم للصلي
ــب األحمــر قروًضــا فحســب،  ــة للصلي ــة الدولي ــدم اللجن ــا تق م
العمليــات  نطــاق  توســيع  أو  تعزيــز  علــى  تعمــل  ولكنهــا 
إنشــاء مجموعــات  القائمــة أو دعــم  للمؤسســات  التشــغيلية 

ــع. ــتوى المجتم ــى مس ــر عل ــراض والتوفي اإلق

ملحوظــة: ال تعــد المنــح اإلنتاجيــة والتدريــب المهنــي والتمويل 
ــك، يمكــن  ــى العكــس مــن ذل متناهــي الصغــر متعارضــة. عل
تنفيــذ العديــد مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي بالتــوازي، كمــا 

هــو موضــح فــي دراســة الحالــة )1(.
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خصائص مبادرات االقتصاد الجزئي  3-2
توجد عدة خصائص مشتركة بين أنواع المبادرات الثالثة:

ثــمَّ تجعــل  ← تطبــق جميعهــا أســلوًبا تصاعدًيــا، ومــن 
المســتفيد محــور اهتمــام تصميــم البرنامــج وعمليــات 

صنــع القــرار؛
وفًقــا  ← مخصصــة  جميعهــا  الثالثــة  األنــواع  لذلــك 

الشــخصية؛ وملفاتهــم  المســتفيدين  الحتياجــات 
 وبهذه الطريقة، تضمن احتراًما أكبر لكرامة ←

المستفيدين؛
علــى العكــس مــن مســاعدة اإلغاثــة، تعــد هــذه المبــادرات  ←

ومهاراتهــم،  المســتفيدين  تحفيــز  حســب  مشــروطة 
باإلضافــة إلــى ضعفهــم، لذلــك ال تالئــم األشــخاص 

المعدميــن؛
تتطلب متابعة عن قُرب؛ ←
ــى ســوق  ← ــك تعتمــد عل ــى أحــوال الســوق ولذل تعتمــد عل

دراســة الحالــة 1: المنــح والتدريــب المهنــي والقــروض متناهيــة الصغــر فــي 
صربيــا جمهوريــة 

أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بيــن عامــي 2001 و2004 مجموعــة متنوعــة مــن 
ــل  ــوفو والجب ــن كوس ــا م ــن داخلًي ــخاص النازحي ــاعدة األش ــي لمس ــاد الجزئ ــادرات االقتص مب
ــن يعيشــون فــي  ــا الذي ــن داخلًي ــة يدعــم النازحي ــح إنتاجي ــذ برنامــج من ــدء بتنفي األســود. بعــد الب
ــعت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــن نطــاق البرنامــج ليشــمل  المناطــق الريفيــة، وسَّ
إعطــاء منــح للنازحيــن داخلًيــا المســتضعفين فــي المناطــق الحضريــة، ولتقديــم التدريــب المهنــي 
للنازحيــن داخلًيــا المســتضعفين فــي المناطــق الحضريــة الذيــن يفتقــدون المهــارات الالزمــة لبــدء 
نشــاط مولــد  للدخــل فــي منطقــة حضريــة. جديــر بالذكــر أن العديــد مــن رّواد األعمــال النازحيــن 
المســتضعفين كانــوا غيــر قادريــن علــى الوصــول إلــى االئتمــان الــالزم لتأســيس مشــروعاتهم 
متناهيــة الصغــر، لذلــك دعمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مؤسســة محلية للتمويــل متناهي 

ــا. الصغــر -صنــدوق التنميــة األصغــر- لضمــان توافــر القــروض المناســبة للنازحيــن داخلًي

علــى مــدار أربــع ســنوات، تــم إعطــاء إجمالــي 3,279 أســرة منًحــا إنتاجيــة، وحصلــت 880 
ــي  ــرض متناه ــى ق ــرة عل ــى 600 أس ــد عل ــا يزي ــل م ــا حص ــي كم ــب مهن ــى تدري ــرة عل أس
الصغــر. أُجــري تقييــم خارجــي فــي عــام 2005 والــذي كشــف أن 43% مــن المســتفيدين مــن 
التدريــب المهنــي قــد حصلــوا علــى عمــل بعــد مســاعدة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لهــم، 
وأن 90% مــن المســتفيدين مــن القــرض متناهــي الصغــر قــد تحســن أمنهــم االقتصــادي. ال يزال 
ــم  ــذي ت ــب األحمــر –وال ــة للصلي ــة الدولي ــة الصغــر الخــاص باللجن ــروض متناهي ــدوق الق صن
تســليمه إلــى صنــدوق التنميــة األصغــر- يســتخدم فــي مســاعدة النازحيــن داخلًيــا، حيــث اســتفاد 

أكثــر مــن 2,000 أســرة نازحــة مــن دعــم القــروض متناهيــة الصغــر منــذ عــام 2007.
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ــًدا؛ ــل جي ــذي يعم ــوع ال ــل والمتن ــات المتكام الســلع والخدم
تدعــم بشــكل رئيســي المشــروعات متناهيــة الصغــر  ←

فــي  مذكــور  هــو  مثلمــا  للدخــل  المولــدة  واألنشــطة 
.5 الجــدول 

الجدول 5: أنواع الكيانات المنتجة*

الشكل 4: الكيانات المنتجة التي تم دعمها من خال مبادرات االقتصاد الجزئي
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الخصائصالنوع
تمتلك األصول السائلة والثابتة التي تتراوح قيمتها بين عدة آالف ومئات اآلالف 	 المشروعات الصغيرة

من الدوالرات األمريكية
لديها ما يزيد على 10 موظفين	 
حاصلة على ترخيص رسمي ولديها عمليات تجارية رسمية	 

المشروعات متناهية 
الصغر

تمتلك األصول السائلة والثابتة التي تتراوح قيمتها بين عدة آالف ومئات اآلالف 	 
من الدوالرات األمريكية

لديها ما بين 1 و 10 موظفين	 
تفتقر في بعض األحيان إلى ترخيص رسمي، ولكن غالًبا ما يكون مكانها ثابًتا 	 

وعدد ساعات عملها ثابتة
تمتلك القليل من األصول الثابتة أو ال تمتلك على اإلطالق، ويبلغ إجمالي 	 توليد الدخل

األصول 30 إلى 1000 دوالر أمريكي
قد يكون العمل بدوام جزئي أو بشكل منقطع، وقد يتم من المنزل	 
العمل مستقل ووسائل كسب الدخل متعددة	 

مماثلة لتوليد الدخل، ولكن ينقصها الخبرة أو عدم القدرة على الوصول إلى 	 أنشطة إنتاج حد الكفاف
اقتصاد نقدي

مستعدة بشكل رئيسي لالستهالك الذاتي والمقايضة	 

ــر  ــل تطوي ــة: دلي ــاة االقتصادي ــن الحي ــق ع ــيتس )Lassen Associates(، حقائ ــين أسوس ــركة ليس ــن ش ــس م * مقتب
 Facts for economic life: a guide to( ــم الثالــث ــى الكســب للفقــراء المســتقلين فــي اقتصــادات العال القــدرة عل
.develop earning capacity for the self-employed poor in third world economies(، 1997



2-4 مستندات أخرى ذات صلة
لجمعيــات  الدولــي  األحمر/االتحــاد  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــر، الحرك ــالل األحم ــر واله ــب األحم الصلي
ــة لبرامــج التحويــالت  ــادئ توجيهي األحمــر والهــالل األحمــر: مب
 International Red Cross and Red( النقديــة 
 Crescent Movement: Guidelines for cash
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   ،)transfer programming
األحمر/االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 

.2007 جنيــف،  األحمــر، 

نقاط رئيسية
تعــد مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تدخــالت إنتــاج، تتميــز بتوفير مدخــالت مخصصة 	 

وفًقــا الحتياجــات األســر أو المجتمعات.
تضمــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي احتراًمــا أكبــر لكرامــة المســتفيدين، وامتالكهــم 	 

لمهــارات متنوعــة علــى النحــو الــذي يتوافــق مــع بيئتهــم.
ــة، 	  ــح اإلنتاجي ــي: المن ــادرات االقتصــاد الجزئ ــة الرئيســية لمب ــواع الثالث تشــمل األن

ــل متناهــي الصغــر. ــي، والتموي ــب المهن والتدري
ال تقتصــر التحويــالت النقديــة والقســائم علــى تدخــالت اإلنتــاج؛ بل يمكن اســتخدامها 	 

أيًضــا فــي تدخــالت اإلغاثــة والهيكلة.
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3- الملفات الشخصية للمستفيدين المستهدفين
يركــز هــذا الفصــل علــى الملفــات الشــخصية للمســتفيدين 
ــى  ــي للحصــول عل ــادرة االقتصــاد الجزئ ــن مب ــتهدفين م المس
فهــم أفضــل لطبيعــة ضعفهــم االقتصــادي، كمــا يلقــي الضــوء 
علــى الخصائــص االقتصاديــة المشــتركة لألســر منخفضــة 
الدخــل فــي الــدول الناميــة وتأثيــر النــزاع علــى األســرة الواحدة 
وعلــى مســتوى االقتصــاد الكلــي وآليــات التكيــف المرجــح 
اســتخدامها بواســطة األســر منخفضــة الدخــل المتضــررة مــن 

ــزاع. الن

3-1 الخصائص االقتصادية لألسر المستضعفة
بينمــا يعــد كل ســياق مختلًفــا وكل أســرة لهــا ســمات محــددة، إال 
أن الخصائــص االقتصاديــة التاليــة لُوحــظ أنهــا مشــتركة بيــن 
معظــم األســر منخفضــة الدخــل فــي الــدول الناميــة. ال تعــد هــذه 
القائمــة شــاملة، ولكــن المقصــود منهــا أن تلقــي الضــوء علــى 

االتجاهــات الرئيســية.

أ- تمتلك األسر تدفق دخل غير منتظم
ــى مــدار  ــر المتســاوي عل ــع الدخــل غي ــق توزي ــا يتعل ــا م غالًب
ــن اإليــرادات  العــام بالتقلبــات الموســمية الشــديدة فــي كل م

والمصروفــات.

ب- تعيش األسر في بيئة اقتصادية متقلبة
باإلضافــة إلــى امتــالك دخــل غيــر منتظــم، تعتمــد األســر علــى 
بيئــة اقتصاديــة متقلبــة نســبًيا فــي الحصــول علــى الدخــل، علــى 

ــبيل المثال: س

ــى  ← ــاخ، عل ــوال المن ــى أح ــم عل ــد إنتاجه ــا يعتم ــا م غالًب
ــة؛ ــق الريفي ــي المناط ــب ف األغل

ــر  ← ــكل كبي ــم بش ــه إنتاجه ــون ب ــذي يبيع ــعر ال ــد الس يعتم
ــد؛ ــي آٍن واح ــة ف ــة والمتقلب ــواق المتنافس ــى األس عل

ــن عــام  ← ــر م ــى األســواق بشــكل كبي ــم إل ــوع وصوله يتن
لعــام، نظــًرا لمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل التــي 
ــة التحتيــة  ــة البني تتــراوح بيــن األســواق المتنافســة وحال

ــطاء. ــار والوس ــواء التج وأه
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ج- تمتلك األسر آليات محدودة لصقل الدخل
يصاحــب عــدم انتظــام دخــل األســر وتقلبــه قدرتهــم المحــدودة 
ــا  ــق م ــرى، ينطب ــارة أخ ــل. بعب ــرات الدخ ــل متغي ــى صق عل

يلــي:

غالًبــا ال يملكــون أصــواًل ســائلة غيــر منتجــة يمكــن بيعها  ←
لســد فجــوة مؤقتــة فــي الدخــل أو اســتخدامها بمثابــة رهــن 

للحصــول علــى ائتمان؛
عــادة مــا تكــون آليــات صقــل الدخــل الرســمية المتعــددة  ←

المســتخدمة فــي االقتصــادات المتقدمــة مثــل التســهيالت 
ــذه األســر.  ــر متاحــة بالنســبة له ــن غي ــة والتأمي االئتماني
باإلضافــة إلــى عــدم وجــود مؤسســات رســمية توفــر 
هــذه الخدمــات فــي المناطــق البعيــدة، فعــدم توافــر هــذه 
اآلليــات ســببه اعتبــار األســر محــدودة الثــروة غيــر 

ــة؛ ــهيالت ائتماني ــى تس ــتحقة للحصــول عل مس
ــتوى  ← ــى مس ــورة عل ــمية المتط ــر الرس ــات غي ــد اآللي تع

المجتمــع لتعويــض غيــاب آليــات صقــل الدخــل الرســمية 
ــا  ــام. كم ــكل ع ــة بش ــر فّعال ــوهة أو غي ــدودة أو مش مح
أن ُنُظــم التأميــن محــدودة5، وغالًبــا مــا تقــدم التســهيالت 
ــة ُملِزمــة  ــى أســاس أنظمــة قــروض تبادلي ــة عل االئتماني
أو ممارســات متعســفة لإلقــراض التــي تميــل إلــى جعــل 
ذاتًيــا6.  المســتفيدين عالــة وليــس مســتقلين ومكتفيــن 
ترتبــط هــذه الظاهــرة جزئًيــا بحقيقــة أن األفــراد يــؤدون 
أكثــر مــن دور واحــد عنــد التعامــل مــع أفــراد المجتمــع 
التابعيــن7.  يعــد المثــال األكثــر شــيوًعا علــى ذلــك هــو أن 
يكــون مقــدم التســهيالت االئتمانيــة هــو صاحــب العمل أو 
مالــك األراضــي، مــا يضعــف قــدرة األســر المســتضعفة 
ــار  ــادل أو شــروط إيج ــرض ع ــى ق ــاوض عل ــى التف عل
ــات  ــؤدي التزام ــا ت ــادة م ــل، ع ــة. وبالمث ــل عادل أو عم
العمــل ومعامــالت التســهيالت االئتمانيــة المتداخلــة إلــى 
بــّث روح الفرقــة بيــن العامليــن وتضعــف قدرتهــم علــى 

ــي مواجهــة أصحــاب العمــل؛ ــة ف المفاوضــة الجماعي

ــة  ــن فاعلي ــّد م ــا يح ــر، م ــس المخاط ــر لنف ــل األس ــرض دخ ــرة، يتع ــق الصغي ــي المناط ف  5
ترتيبــات مشــاركة المخاطــر علــى المســتوى المحلــي. وينطبــق ذلــك باألخــص علــى 

الريفيــة. المناطــق 
علــى ســبيل المثــال، غالًبــا مــا يتعلــق اســتحقاق االئتمــان بالموســمية، مــا يحــّد مــن الســيولة   6

ــرى. ــة األخ ــطة اإلنتاجي ــي األنش ــتثمارها ف ــن اس ــي يمك ــة الت الفائض
ب. بــاردان، أ. رودرا، »بنــود وشــروط عقــود العمــل فــي مجــال الزراعــة: نتائــج اســتطالع   7
 Terms and Conditions of Labour( »1979 أُجــري فــي البنغــال الغربيــة عــام
 Contracts in Agriculture: Results of a Survey in West Bengal
1979(، نشــرة أكســفورد الخاصــة باالقتصــاد واإلحصــاء، المجلــد 43، رقــم 1، 1981، 

ــى 111. الصفحــات مــن 89 إل
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ال يرتبــط الفقــر فقــط بالمخاطــر الناشــئة عــن البيئــة  ←
يعيشــون  التــي  واالقتصاديــة  والسياســية  االجتماعيــة 
فيهــا، بــل يرتبــط أيًضــا ارتباًطــا وثيًقــا بقــدرة األشــخاص 

المنخفضــة علــى اســتيعاب الصدمــات.
ــا األســر-  ــوم به ــي تق ــدة للدخــل - الت ــد األنشــطة المول د- تع

ــر الرســمي بشــكل عــام8 ــة بالســوق غي ذات صل
ــر  ← ــي الســوق غي ــي النشــاط االقتصــادي ف ــا يعن ــادة م ع

ــة  ــل وعــدم وجــود خدمــات اجتماعي الرســمي أجــوًرا أق
واللجــوء إلــى الرشــوة للحصــول علــى خدمــات معينــة أو 
حمايــة، حيــث نــادًرا مــا يســتفيد األشــخاص فــي القطــاع 

غيــر الرســمي مــن خدمــات تنفيــذ القانــون؛
ــاض  ← ــى انخف ــر الرســمي عل ــالم القطــاع غي ــا ُي ــادة م ع

العمالــة، ولكــن ينطبــق ذلــك فقــط علــى بعــض العامليــن 
فــي هــذا القطــاع. إن االســتمالة العامــة للعمــل المســتقل 
وحقيقــة أن القطــاع غيــر الرســمي يســاعد رّواد األعمــال 
بشــكل أكبــر، كل ذلــك يشــجع األســر األيســر حــاالً 
ــر الرســمية. ويحــدث  ــى االنخــراط فــي األنشــطة غي عل
ذلــك علــى األخــص عندمــا يصعــب الحصــول علــى 
التصاريــح التجاريــة وامتــالك األراضــي وعندمــا تكــون 

ــة؛ ــة ومرهق ــل باهظ ــب والعم ــات الضرائ سياس
المســتويات  ← بيــن  التمييــز  المهــم  مــن  لذلــك،  نتيجــة 

بالســوق  الرســمي وعالقتهــا  للســوق غيــر  المختلفــة 
ــدم  ــا وع ــهولة دخوله ــا بس ــة الدني ــم الطبق ــمي. تتس الرس
وجــود عالقــة مســتقرة بيــن العامليــن وصاحــب العمــل، 
ــب  ــات ُتصّع ــا معوق ــة العلي ــف الطبق ــك وظائ ــا تمتل بينم
ــا  ــا م ــك، غالًب ــى ذل ــة إل ــا9.  باإلضاف مــن الوصــول إليه
ــا للقطــاع الرســمي،  ــر الرســمي تدريًب يوفــر القطــاع غي
بينمــا القطــاع الرســمي - وبالمثــل - يوفــر تدريًبــا ورأس 
مــال ألنشــطة الطبقــة العليــا فــي القطــاع غيــر الرســمي. 
علــى ســبيل المثــال، قــد يكتســب الفــرد مهــارات النجــارة 

ــريعية،  ــة التش ــن الناحي ــون م ــة للقان ــا أنشــطة مخالف ــمية بأنه ــر الرس ف األنشــطة غي ــرَّ ُتع  8
ــى  ــى هــذه األنشــطة بشــكل عــام عل ــك، يشــار إل ــى ذل ــى الجنائــي. وعل ولكــن ليــس بالمعن
أنهــا الســوق الرمــادي فــي مقابــل الســوق الســوداء ذات األنشــطة اإلجراميــة. وفًقــا لصنــدوق 
ــر  ــكل غي ــئة بش ــواق الناش ــي لألس ــي المحل ــج اإلجمال ــث النات ــاج ثل ــم إنت ــي، يت ــد الدول النق
ــن  ــراوح بي ــى أن نســبة تت ــة إل ــي ذكرتهــا منظمــة العمــل الدولي ــام الت رســمي. تشــير األرق
17% و84% مــن القــوى العاملــة الحضريــة فــي الــدول الناميــة تعمــل بشــكل غيــر 

رســمي.
ــع  ــة لصان ــارات واألدوات الالزم ــام الوصــول المه ــق أم ــذه العوائ ــى ه ــة عل تشــمل األمثل  9
ــة  ــك، تكــون أطــراف فاعل ــى ذل ــة إل ــع الفاكهــة. باإلضاف ــات لبائ ــة أو المــال والعالق األحذي
ــي  ــدان« الخــاص بهــا، ف ــى »المي ــر الرســمي شــديدة الحــرص عل ــي الســوق غي محــددة ف
غيــاب تنفيــذ القانــون، مــا يــؤدي إلــى وقــوع اشــتباكات محتملــة. يمكــن اعتبــار ذلــك أيًضــا 

ــام الوصــول. ــالً أم ــا محتم عائًق
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ــر  ــاع غي ــي القط ــن ف ــت التمري ــاًرا تح ــه نج ــاء عمل أثن
الرســمي قبــل تأميــن وظيفــة رســمية فــي إحــدى شــركات 
تصنيــع األثــاث؛ بامتالكــه لشــبكة عالقــات متطــورة مــع 
العمــالء والمدخــرات المتراكمــة الكافيــة لشــراء معــدات 
نجــارة، يســتطيع هــذا الشــخص العــودة إلــى القطــاع غيــر 

ــي النجــارة. ــه الخــاص ف ــدء عمل الرســمي لب
هـ - قد تواجه األسر خطر الفقر الُمْدقِع

قــد يمتلــئ طريــق األســر منخفضــة الدخــل إلــى التمكيــن  ←
ــات  ــي آلي ــة ف ــع، متمثل ــر الُمْدِق ــاخ الفق ــادي بفخ االقتص
التعزيــز الذاتــي التــي تــؤدي إلــى اســتمرار الفقــر10.  
وتوصــف فخــاخ الفقــر هكــذا ألن المخرجــات ترتبــط 
إيجابًيــا بحجــم يفــوق حــٍد معيــن فقــط؛ أي أنــه أدنــى هــذا 
الحــد المعيــن، قــد تكــون القيمــة المضافة لمدخــالت معينة 
محــدودة. وهنــاك مثــال شــهير علــى ذلــك وهــو التغذيــة؛ 
الشــخص الــذي ال يســتطيع الوصــول إلــى كميــات كافيــة 
مــن الغــذاء لــن تكــون لديــه القــدرة علــى اكتســاب المــال 
لشــراء ســلة الغــذاء الالزمــة لتلبيــة احتياجاتــه الغذائيــة. 
قــد ينشــأ وضــع مماثــل فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى 
ــك  ــم يتمكــن شــخص ال يمتل ــة؛ إذا ل التســهيالت االئتماني
أصــوالً مــن اســتيفاء الحــد األدنــى مــن شــروط الضمــان 

ــة؛ ــدء أنشــطة إنتاجي ــى ائتمــان لب للحصــول عل
ــادي  ← ــاش االقتص ــة االنتع ــة أن عملي ــذه األمثل ــح ه توض

ليســت عمليــة مســتمرة، بــل يمكــن أن تنقطــع بســبب 
أنمــاط التعزيــز الذاتــي التــي تمنع األشــخاص مــن إخراج 
طاقتهــم الكامنــة بالكامــل. يعــد مفهــوم الحــّد ُملزًمــا عنــد 
تطبيقــه علــى األشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع، مثــل 
ــن ســيصعب عليهــا  ــي وقعــت تحــت حــّد معي األســر الت

ــة11.  اســتعادة دخلهــا دون مســاعدة خارجي

س. أزارياديــس، ج. ستاشورســكي، »فخــاخ الفقــر«، فــي )طبعــات( ب. أغيــون وس.   10
دورالوف، دليــل النمــو االقتصــادي )Handbook of Economic Growth(، المجلــد 

ــى 384. ــن 295 إل ــات م ــتردام، 2005، الصفح ــيفير، أمس 1، إلس
ــت،  ــر وس. ب. باري ــة حــول الحــدود، انظــر م. ر. كارت ــات التفصيلي ــن المعلوم ــد م لمزي  11
 The( »ــى األصــول ــم عل ــم: المنهــج القائ ــر الدائ ــر والفق »االقتصــاد الخــاص بفخــاخ الفق
economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-
 ،2006  ،2 رقــم   ،42 المجلــد  التنميــة،  دراســات  مجلــة   ،)based approach

الصفحــات مــن 178 إلــى 199.
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3-2 التأثير االقتصادي للنزاع على األسر
باإلضافــة إلــى فقــدان الحيــاة التــي تعــد التأثيــر األكثــر تدميــًرا، 
االقتصاديــة  العواقــب  مــن  العديــد  إلــى  النزاعــات  تــؤدي 
المباشــرة بالنســبة لألســر، التــي تؤثــر فــي مدخراتهــم وقدراتهم 

ــة. اإلنتاجي

باإلضافــة إلــى ذلــك، لتأثيــر النــزاع علــى االقتصــاد الموســع 
انعكاســات مهمــة للغايــة علــى مســتوى األســر. بينمــا ال يــزال 
الجــدال دائــًرا حــول المــدى الــذي يصــل إليــه النمــو وتكويــن 
الثــروة والســرعة التــي تنتشــر علــى أساســها مــن المســتويات 
العليــا لالقتصــاد إلــى األســر األكثــر ضعًفــا، فــإن األثــر 
االنتشــاري للعواقــب االقتصاديــة الســلبية للنــزاع يكــون شــديد 
الواقعيــة والتأثيــر بشــكل محــزن، وباألخــص بالنســبة لألســر 

ــتضعفة. المس
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التأثير االقتصادي المباشر للنزاع على األسر المتضررة
فقدان العائل )بسبب وفاته أو اختفائه أو إصابته بإعاقة(؛	 
التكاليف اإلضافية المتكبدة أثناء فترة النزاع، مثل تكلفة النزوح؛	 
المصروفات اإلضافية المطلوبة لرعاية الجرحى أو الجنازات؛	 
ــة 	  ــد العطال ــن( – تزاي ــل الكثيري ــى العمــل )مث ــدرة عل ــدان الدخــل بســبب عــدم الق فق

ــزوح؛ نظــًرا إلغــالق أماكــن العمــل أو الن
تلف الممتلكات؛	 
انخفــاض فــي مخرجــات األصــول اإلنتاجيــة، مثــل الوصــول المحــدود لألراضــي بعــد 	 

اســتخدام األلغــام أو انتشــار مخلفــات الحــرب مــن المتفجــرات؛
انهيار األسواق المؤدي إلى ارتفاع األسعار وقلة الشراء؛	 
عــدم كفايــة المهــارات الالزمــة لتلبيــة متطلبــات الســوق، علــى ســبيل المثــال نتيجــة 	 

للنــزوح؛
تضاؤل الدعم المقدم من الشبكة االجتماعية؛	 
اإلحباط والقلق وعدم الثقة وفقدان األمل في قدرة المرء على االستمرار.	 



األمــن  مــن  للمســتفيدين  االقتصــادي  الملــف   3-3
الجزئــي االقتصــاد  ومبــادرات  االقتصــادي 

حيــث إن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تعمــل بشــكل عــام 
ــات أو  ــوع األزم ــل وق ــا قب ــتضعفة اقتصادًي ــر المس ــع األس م
الذيــن أصبحــوا كذلــك كنتيجــة مباشــرة للنــزاع، يعــرض 
الملــف االقتصــادي للمســتفيدين المســتهدفين مجموعــة مــن 
ــوارد بهــذا القســم. مــن  الخصائــص الموضحــة فــي المربــع ال
المهــم الوضــع فــي االعتبــار أن بعــض الخصائــص المشــتركة 
بيــن األســر منخفضــة الدخــل قــد تتعقــد أكثــر بســبب النــزاع.

تركــز وحــدة األمــن االقتصــادي علــى األســر المســتضعفة 
المتضــررة مباشــرة مــن النــزاع، علــى الرغــم مــن أنــه ليســت 
كل هــذه األســر مؤهلــة لالســتفادة مــن مبــادرة االقتصــاد 
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تأثير النزاع على االقتصاد الموسع
ــن 	  ــخاص م ــن لألش ــي يمك ــرى الت ــات األخ ــة واآللي ــات االجتماعي ــراب اآللي اضط

ــات؛ ــات األزم ــي أوق ــا ف ــدون عليه ــي يعتم ــة الت ــارات االجتماعي ــر المه ــا تطوي خالله
التأثيــر غيــر المباشــر علــى المنطقــة بأكملهــا نظــًرا للزيــادة فــي تكاليــف النقــل 	 

ــادة فــي تكاليــف التأميــن وانهيــار ســمعة المنطقــة بيــن  وتعطــل طــرق التجــارة وزي
المســتثمرين؛

ــي 	  ــتثمار ف ــاب االس ــى حس ــكرية عل ــدات العس ــي المع ــتثمار ف ــة لالس ــون األولوي تك
ــة؛ ــج االجتماعي البرام

انهيار البنية التحتية؛	 
االســتثمار المحــدود فــي األصــول الثابتــة )البنيــة التحتيــة الزراعيــة والقطــاع 	 

الخــاص(؛
التأثيــر غيــر المباشــر علــى االقتصــاد الــذي يــؤدي إلــى تعاظــم خطــر انتشــار النــزاع 	 

واستدامته؛
تضاؤل السوق الرسمي وتوسع السوق غير الرسمي؛	 
تغيــر األخالقيــات العامــة مــن توقــع األمانــة إلــى توقــع الفســاد وانعــدام الثقــة بشــكل 	 

عــام؛
انخفاض في شعبية التعليم الرسمي وقلة الوصول إليه؛*	 
ازدياد هجرة رأس المال النقدي؛	 
ازدياد هجرة رأس المال البشري )»هجرة الكفاءات«(.	 

* يعــد عائــد االســتثمار المرتبــط بالتعليــم مرتبًطــا باســتقرار البيئــة المحليــة. كمــا يعــد 
التقلــب المرتبــط بالنــزاع عائًقــا أمــام التعليــم.



ــادرات االقتصــاد الجزئــي تعــد شــكاًل  الجزئــي. وحيــث إن مب
مــن أشــكال المســاعدة المشــروطة القائمــة علــى الســوق التــي 
المهــارات  مــن  مجموعــة  المســتفيدون  يمتلــك  أن  تشــترط 
هــذه  تنطبــق  ال  فّعاليــن،  ليكونــوا  واإلمكانــات  والتحفيــز 
ــياقات. يوضــح الجــدول  ــع األســر أو الس ــى جمي الشــروط عل
التالــي الخصائــص المشــتركة لألســر التــي ال تناســبها مبــادرة 

ــاعدة. ــكال المس ــن أش ــكل م ــي كش ــاد الجزئ االقتص

جديــر بالذكــر أن أغلــب المســتفيدين مــن برامــج مبــادرات 
ــى  ــك أوالً إل ــي نســاء. يعــود الســبب وراء ذل االقتصــاد الجزئ
تحمــل النســاء -بشــكل غيــر متكافــئ- لمســؤولية مســاعدة 
ــع  ــو الداف ــذا ه ــزاع وه ــر الن ــن تأثي ــي م ــى التعاف ــرهم عل أس
ــاء  ــون النس ــاالت تك ــض الح ــي بع ــا، ف ــك. وثانًي ــي لذل الرئيس
أفــراد العائلــة الوحيديــن المتبقيــن المنتجيــن مــن األســرة، وهــذه 
ــالت  ــل عائ ــتفيدين مث ــى المس ــز عل ــد التركي ــة عن ــي الحال ه
ــا،  ــزاع. وثالًث ــد الن ــن بع ــى أو المحتجزي ــن أو الجرح المفقودي
تكــون النســاء فــي الكثيــر مــن الســياقات مــن بيــن أكثــر األفــراد 

ــع. ــي المجتم ــا ف ــتضعفين اقتصادًي المس
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خصائص األسر التي ينبغي عدم مساعدتها باستخدام مبادرة االقتصاد الجزئي
ال يمتلك أي فرد من أفراد األسرة القدرة الجسدية على القيام بنشاط إنتاجي؛	 
يكافح فرد األسرة المؤهل للتغلب على التأثير النفسي االجتماعي للنزاع؛	 
ال يوجد نظام سوق فّعال في المنطقة التي تعيش فيها األسرة؛	 
ال تزال األسرة تبحث عن أفضل الوسائل لتعزيز قدرتها اإلنتاجية؛	 
ال يمتلــك أي فــرد مــن أفــراد األســرة الوقــت أو الرغبــة الالزمــة لبــدء نشــاط إنتاجــي 	 

إضافي؛
تحتاج األسرة إلى المساعدة الفورية لتلبية احتياجاتها الضرورية.*	 

* قــد تكــون هــذه األســر مؤهلــة لمبــادرة االقتصــاد الجزئــي فــي مرحلــة الحقــة، ولكــن 
األولويــة دائًمــا تكــون لمســاعدتهم علــى تلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة.



دراسة الحالة 2: برنامج مبادرة االقتصاد الجزئي لألرامل في العراق

ــن  ــر ع ــض النظ ــي - بغ ــروب الت ــالث ح ــراق ث ــه الع ــان، واج ــن الزم ــن م ــدار عقدي ــى م عل
ــن األســر.  ــر م ــدد كبي ــي ع ــل ف ــي العائ ــل ه ــح األرام ــى أن تصب ــددة - أدت إل ــباب المتع األس
ــن  ــى أنه ــل عل ــر األرام ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــه اللجن ــم أجرت ــي عــام 2010، حــدد تقيي ف
مــن بيــن أكثــر األفــراد المســتضعفين فــي المجتمــع العراقــي، كمــا ألقــى الضــوء علــى محنتهــن 
فــي محاولتهــن لدعــم عائالتهــن بمــوارد محــدودة جــًدا. وأكثــر احتيــاج عبــرت عنــه األرامــل 
العراقيــات هــو مصــدر دخــل ثابــت. اســتجابة لذلــك، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ــل  ــات األرام ــا الحتياج ــي المخصــص وفًق ــادرة االقتصــاد الجزئ ــج مب ــام 2010 برنام ــي ع ف
ــن المتاجــر  ــوع بي ــر يتن ــالزم إلطــالق نحــو 250 مشــروعاً متناهــي الصغ ــرت الدعــم ال ووف

ــل. ــات التجمي ــرة وصالون ــل الصغي وورش العم

مــع األخــذ فــي االعتبــار ضعــف المســتفيدين، تــم إطــالق برنامــج تحويــالت نقديــة غيــر 
مشــروطة وبرنامــج دعــم بالتــوازي مــع برنامــج مبــادرة االقتصــاد الجزئــي بهــدف ضمــان أن 
ــن  ــن فــي نظــام التأمي ــي مدرجي ــادرة االقتصــاد الجزئ يظــل المســتضعفون المســتفيدون مــن مب
االجتماعــي مــا دامــت مكاســبهم أدنــى مــن الحــد المطلــوب لتلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة. إن 
الجمــع بيــن المســاعدة النقديــة غيــر المشــروطة ومبــادرات االقتصــاد الجزئــي والدعــم القــوي 

ــي لالســتجابة. ســاهم فــي النجــاح الكل
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آليات التكيف  4-3
ف آليــات التكيــف بأنهــا اســتراتيجيات متبناة/غيــر معتــادة  ُتعــرَّ
ــات  ــاء األوق ــاة أثن ــد الحي ــى قي ــاء عل ــا األشــخاص للبق يختاره
ــة  ــديدة األهمي ــتراتيجيات ش ــذه االس ــد ه ــا تع ــة12.  بينم الصعب
للقــدرة علــى التكيــف، وقــد تمكــن األشــخاص مــن تحمــل آثــار 
صدمــة أو أكثــر لفتــرة محــدودة مــن الوقــت، قــد تشــمل أيًضــا 
اســتراتيجيات تدمــر ُســُبل العيــش علــى المــدى الطويــل. وبهــذه 
ــدد  ــذي يه ــر ال ــى أن الخط ــز عل ــم التركي ــن المه ــة، م الطريق
األســر المســتضعفة ال يكمــن فقــط فــي التكاليــف الباهظــة 
التاليــة للصدمــة؛ فيمكــن أن تــؤدي االســتراتيجيات المتبنــاة فــي 
أعقــاب الصدمــة إلــى إعاقــة قــدرة هــذه األســر علــى اســتغالل 
إمكاناتهــم. تعــد اســتراتيجيات التكيــف المســتخدمة مؤشــًرا 
جيــًدا علــى مســتوى الضعــف االقتصــادي ألســر محــددة. 
ــف  ــى اســتراتيجيات التكي ــاد عل ــى االعتم ــل األشــخاص إل يمي
األكثــر ســلبية عنــد اســتنفادهم أصــول العيــش وعــدم امتالكهــم 
الســتراتيجيات تكيــف إيجابيــة أخــرى يمكنهــم االعتمــاد عليهــا. 

فيمــا يلــي، أشــهر آليــات التكيــف:

أ- المصادر المتنوعة للدخل
تعتمــد األســر بشــكل عــام علــى المصــادر المتعــددة  ←

للدخــل وتحــاول - قــدر اإلمــكان - الدخــول فــي أنشــطة 
ال تخضــع لألخطــار ذاتهــا.

قــد يــؤدي الوصــول إلــى االســتحقاقات العامــة والســالمة  ←
العامــة ببعــض أفــراد األســرة إلــى المحافظــة علــى 
عملهــم فــي القطــاع الحكومــي أو االنضمــام إلــى القــوات 

المســلحة.
قــد يختــار أفــراد األســرة أن يكــون لديهــم وظائــف  ←

متعــددة، التــي تكــون غيــر فعالــة إذا أعاقــت قدرتهــم 
ــن والســعي للحصــول  ــي مجــال معي ــى التخصــص ف عل

ــددة. ــارة مح ــن تج ــة م ــد مرتفع ــى عوائ عل

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر/االتحــاد الدولــي لجمعيــات الهــالل األحمــر والصليــب   12
 Guidelines for assessment( ــم فــي حــاالت الطــوارئ األحمــر، إرشــادات التقيي
in emergencies(، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر/االتحــاد الدولــي لجمعيــات الهــالل 

ــف، 2008. ــر، جني ــب األحم ــر والصلي األحم
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ب- تكثيف العمل
ــل.  ← ــي الدخ ــا ف ــاهمة أفراده ــم مس ــر لتعظي ــعى األس تس

يعمــل األفــراد لعــدد ســاعات عمــل أطــول وقــد يتــم 
إجبــار األطفــال علــى العمــل. فــي بعــض الحــاالت، 
يــؤدي ذلــك إلــى تفاقــم الصدمــة بســبب المنافســة الشــديدة 
ــور. ــض األج ــى تخفي ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــوق العم ــي س ف

ج- الحّد من المصروفات
تحــّد األســر مــن مصروفاتهــا لتوفيــر المــال. يصبــح هــذا  ←

ــي  ــدأ األســرة ف ــا تب ــق باألخــص عندم ــًرا للقل األمــر مثي
تخفيــض المصروفــات الالزمــة لالحتياجــات األساســية.

ــش الخاصــة باألســر،  ← ــُبل العي ــي ُس ــا ف ــك أيًض ــر ذل يؤث
حيــث ال يعــد قــرار األســر المســتضعفة بــأن تكــون أكثــر 
ــل  ــو االســتخدام األمث ــة ه ــا اإلنتاجي ــع مدخالته حــذًرا م
ــر  ــزارع بتوفي ــرار الم ــال، ق ــى ســبيل المث ــوال. عل لألم
تكاليــف الســماد قــد يكــون لــه تأثير ســلبي علــى محاصيله 

بمــا يفــوق المبلــغ الــذي تــم توفيــره فــي الســماد.
د- الهجرة

ــة  ← ــادر التكميلي ــرة بالمص ــة الهج ــق وجه ــا تتعل ــادة م ع
ــمية. ــث الموس ــن حي ــل م للدخ

عــادة مــا تكــون الهجــرة مقتصــرة علــى مواقــع جغرافيــة  ←
ــهل المهاجــرون  ــث يس ــد، حي ــع الواح ــي المجتم ــة ف قليل
األوائــل علــى المهاجريــن اآلخريــن مــن المجتمــع نفســه 
اتباعهــم مــن خــالل توفيــر المســكن وتعريفهــم علــى 

ــة. شــبكة اجتماعي
عــادة مــا تؤثــر الحالــة االجتماعيــة للمهاجريــن فــي  ←

مجتمعاتهــم األصليــة علــى قدرتهــم علــى تأميــن وظائــف 
ــا. ــي هاجــروا إليه ــة الت ــي المنطق ف

يجــب التمييــز بيــن المهاجريــن المؤقتيــن الذيــن ينتقلــون  ←
ــن  ــن أو الذي ــن الدائمي ــا لخطــة موســمية، والمهاجري وفًق
يهاجــرون فــي أوقــات غيــر معتــادة ألنهــم منكوبــون أو 

ــا. غيــر آمنيــن اقتصادًي
ه- تجنب المخاطر

ــر  ← ــر بكثي ــا معرضــة أكث ــة اقتصادًي ــر الضعيف ــد األس تع
لتفــاوت الدخــل. لذلــك، تفضــل هــذه األســر إمكانيــة 
توقــع عائــد االســتثمار علــى حجــم عائــد االســتثمار. 
وينطبــق ذلــك أكثــر علــى األســر التــي تعرضــت لصدمــة 
ــي  ــن يعيشــون ف ــاء النزاعــات والذي ــل أثن ــة، مث اقتصادي

ــب. ــديدة التقل ــة ش بيئ
ــى مســتوى الزراعــة  ← ــب المخاطــر عل ــة تجن يمكــن رؤي
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ــتويات  ــرض مس ــي تتع ــر -الت ــوم األس ــث تق ــا، حي أيًض
أكبــر-  بشــكل  اقتصاديــة  صدمــات  إلــى  اســتهالكها 
لزراعــة  األرض  مــن  كبيــرة  حصــة  بتخصيــص 
المحاصيــل التقليديــة المتنوعــة المأمونــة وتفضلهــا علــى 

المجازفــة بزراعــة المحاصيــل العاليــة اإلنتــاج.
ــد يكــون الحــّد مــن المخاطــر  ← ــك، ق ــى الرغــم مــن ذل عل

ــة  ــم التضحي ــث يت ــا، حي ــاج مكلًف ــارات اإلنت ــد خي بتحدي
باألربــاح المتوقعــة فــي مقابــل تقليــل المخاطــر. باإلضافة 
إلــى ذلــك، تــزداد التكلفــة علــى مــدار الوقــت عندمــا 
ــب المخاطــر-  ــي تســعى وراء تجن ــارض األســر -الت تع
تبنــي تقنيــات جديــدة أو االســتفادة مــن فــرص اقتصاديــة 

ــدة. جدي
و- خفض الرسملة

يعنــي خفــض الرســملة بيــع األصــول لكــي تلبــي األســر  ←
نفقاتهــا. بينمــا يســتخدم خفــض الرســملة بمثابــة آليــة 
لصقــل الدخــل، حيــث يتــم شــراء أصــول معينــة وبيعهــا 
يكــون  الدخــل،  فــي  الموســمي  التفــاوت  لتعويــض 
ــي  ــر ف ــدأ األس ــا تب ــق عندم ــًرا للقل ــملة مثي ــض الرس خف
بيــع األصــول اإلنتاجيــة. باإلضافــة إلــى أن ذلــك يشــير 
بشــكل عــام إلــى االنهيــار الحــاد والمســتمر لمعيشــة 
ــل  ــة أق ــذه األصــول بقيم ــع ه ــم بي ــا يت ــادة م األســرة، ع
ــد  ــة، وباألخــص عندمــا يواجــه العدي مــن قيمتهــا الحقيقي
مــن األشــخاص المشــكلة نفســها ويكــون المعــروض 

للبيــع كبيــًرا13. .

فــي مرحلــة التســوية، قــد تحــدث المشــكلة بشــكل معكــوس، عندمــا يرغــب عــدد كبيــر مــن   13
ــة. ــم اإلنتاجي ــة اســتعادة أصوله ــدء أنشــطتهم الســابقة ومحاول ــي إعــادة ب األشــخاص ف
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مستندات أخرى ذات صلة  5-3
م. ر. كارتــر وس. ب. باريــت، »االقتصــاد الخــاص بفخــاخ 
 The( »الفقــر والفقــر الدائــم: المنهــج القائــم علــى األصــول
 economics of poverty traps and persistent
مجلــة   ،)poverty: An asset-based approach
دراســات التنميــة، المجلــد 42، رقــم 2، 2006، الصفحــات مــن 

.199 إلــى   178
ب. كوليــر وآخــرون، الخــروج مــن فــخ النــزاع: الحــرب األهليــة 
 Breaking the Conflict Trap: Civil( وسياســة التنميــة
الدولــي،  البنــك   ،)War and Development Policy

واشــنطن العاصمــة، 2003.
م. جونزاليــز دو ال روشــا، التعديــالت الخاصــة: اســتجابة األســر 
 Private adjustments: Household( لقلــة فرص العمــل
responses to the erosion of work(، برنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي، نيويــورك، 2000.

نقاط رئيسية
يعــد معظــم المســتفيدين مــن برامــج األمــن االقتصــادي مــن األســر منخفضــة الدخــل 	 

المتضــررة مــن النــزاع.
بشــكل عــام، تعتمــد األســر منخفضــة الدخــل علــى بيئــة اقتصاديــة ال يمكــن التنبــؤ 	 

ــا  ــر الرســمي، ولديه ــي الســوق غي ــر منتظــم ف ــى دخــل غي ــا تحصــل عل ــا، كم به
ــر. ــى فخــاخ الفق ــب عل ــُبل محــدودة للتغل ــل الدخــل أو ُس ــات محــدودة لصق آلي

نــادًرا مــا تكــون األســواق غيــر الرســمية متوافقــة؛ فهــي تشــمل بشــكل عــام األســر 	 
الفقيــرة واألســر األيســر حــاالً، كمــا تمتلــك روابــط متنوعــة بالقطــاع الرســمي.

ــر 	  ــن تأثي ــزاع وم ــر للن ــر المباش ــن التأثي ــزاع م ــن الن ــر المتضــررة م ــي األس تعان
ــع. ــاد الموس ــى االقتص ــزاع عل الن

تشــمل أشــهر آليــات التكيــف التــي يتبعهــا المســتفيدون مــن مبــادرات اللجنــة الدوليــة 	 
للصليــب األحمــر تنويــع مصــادر الدخــل وتكثيــف العمــل والحــّد مــن المصروفــات 

والهجــرة وتجنــب المخاطــر وخفــض الرســملة.
ــر. 	  ــش الخاصــة باألس ــُبل العي ــى ُس ــذه إل ــف ه ــتراتيجيات التكي ــض اس تخضــع بع

ــا  وتشــمل االســتراتيجيات المتبنــاة اســتجابة لصدمــة، وآليــات التكيــف المتبنــاة ترقًب
ــة. لحــدوث صدم

تميل األسر إلى تجنب المخاطر كلما ازداد ضعفها.	 
تعــد أغلبيــة المســتفيدين مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي مــن النســاء، ومعظمهــن 	 

يُعلــن أســًرا بمفردهــن.
ال تعد مبادرات االقتصاد الجزئي مالئمة لجميع األسر الضعيفة اقتصادًيا.	 
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 Income( »ج. مــوردوش، »صقــل الدخــل وصقــل االســتهالك
ــة  smoothing and consumption smoothing(، مجل
 ،1995 3، صيــف  9، رقــم  المجلــد  االقتصاديــة،  التوقعــات 

ــى 114. ــن 103 إل ــات م الصفح
س. ف. ســيثورامان، فقــر الحضــر والقطــاع غيــر الرســمي 
 ،)Urban Poverty and the Informal Sector(

.1997 جنيــف،  الدوليــة،  العمــل  منظمــة 
 Poor( الفقيــرة  االقتصــادات  دوفلــو،  وإ.  بينرجــي 
أفيــرز«،  »بابليــك  األمريكيــة  النشــر  دار   ،)Economics

.2001 نيويــورك، 
4- مزايا مبادرات االقتصاد الجزئي ومحدودّياتها

مــع األخــذ فــي االعتبــار الخصائص المشــتركة بين المســتفيدين 
المذكــورة فــي الفصــل الثالــث، يركــز هــذا الفصــل علــى مزايــا 
ــداف  ــن األه ــا. تكم ــي ومحدودّياته ــادرات االقتصــاد الجزئ مب
ــاعدة  ــر المس ــي توفي ــي ف ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــة لمب العام
ــي  ــع ف ــع الوض ــرة. م ــع كل أس ــا لوض ة وفًق ــدَّ ــة الُمع اإلنتاجي
االعتبــار الملفــات االقتصاديــة المحتملــة المتنوعــة للمســتفيدين، 
تــم طــرح عــدة أمثلــة علــى كيفيــة تغلــب مبــادرات االقتصــاد 
التمكيــن  تواجــه  التــي  المعوقــات  بعــض  علــى  الجزئــي 
االقتصــادي، والتــي أُلقــي عليهــا الضــوء فــي الفصــل الثالــث، 

ــى اقتصــاد األســر. ــزاع عل ــر الن ــى جانــب تخفيــف تأثي إل

مزايا مبادرات االقتصاد الجزئي  1-4
تعزيــز آليــات التكيــف والتغلــب علــى المعوقــات التــي   1-1-4

تواجــه التمكيــن االقتصــادي
 تنويع مصادر الدخل بشكل أكبر. 1

مثــال: تمكيــن األســرة -التــي تعتمــد علــى األجــور 
لزراعــة  صغيــر  بســتان  إنشــاء  مــن  اليوميــة- 
الخضــراوات أو شــراء خاليــا نحــل بهــدف االكتفــاء 

والتجــارة. الذاتــي 

توفير مصدر للدخل يكمل النشاط الموسمي. 2

ــوا  ــات الفشــار، ليتمكن ــن بماكين ــد المزارعي ــال: تزوي مث
ــاء موســم الشــتاء القاحــل. مــن اكتســاب دخــل نقــدي أثن

تحسين العائد من األنشطة القائمة. 3
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مثــال: تزويــد النجاريــن - الذيــن كانــوا يســتخدمون 
الكهربــي  والحفــار  بالمنشــار   - اليدويــة  المعــدات 
حتــى يتمكنــوا مــن زيــادة إنتاجيتهــم وقدرتهــم علــى 

التســويق.

تحسين الوصول إلى الخدمات المالية. 4

مثــال: تمكيــن المســتفيدين رّواد األعمــال مــن مضاعفــة 
إنتاجهــم بتزويدهــم بإمكانيــة الحصــول علــى قــرض 

ــغيل. ــات التش ــة نفق لتغطي

الحّد من التأثير السلبي للقيام بمخاطرة محسوبة. 5

مثــال: تمكيــن المزارعيــن مــن شــراء أســمدة ومبيــدات 
دون  محاصيلهــم  لتحســين  الجــودة  عاليــة  حشــرية 
تعريــض مواردهــم الماليــة لخطــر مواجهــة الجفــاف 

ــّد. ــى ح ــر ألدن ــذا الخط ــل ه وتقلي

تــؤدي زيــادة دخــل األســرة باســتخدام أحــد األســاليب المذكــورة 
أعــاله أو مجموعــة مركبــة مــن هــذه األســاليب إلــى تقليــل ُســُبل 
العيــش ألن حينهــا ســتضطر األســر إلــى االعتمــاد علــى آليــات 

تكيــف ســلبية وغيــر مســتدامة مثــل خفــض الرســملة.

ــى اقتصــاد  ــة عل ــزاع الوخيم ــج الن ــى نتائ ــب عل التغل  2-1-4
األســر

استبدال األصول المفقودة نتيجة للنزاع. 1
ــاء  ــم أثن ــدوا أغنامه ــن فق ــن الذي ــد المزارعي ــال: تزوي مث

ــا. ــد قطعاًن ــدة تل ــام جدي ــزاع بأغن الن

المرتبطــة . 2 للمخاطــر  التعــرض  احتماليــة  مــن  الحــّد 
بالنــزاع

مثــال: تزويــد رعــاة األغنــام -الذيــن يعيشــون فــي منطقة 
تــم زرعهــا باأللغــام أثنــاء النــزاع- بمصــدر بديــل للدخــل 

ال يعرضهــم لخطــر اإلصابــات ذات الصلــة باأللغــام.

اســتعادة القــدرات اإلنتاجيــة لــدى العائليــن المتضرريــن . 3
مــن النــزاع

مثــال: تزويــد فــرد العائلــة الــذي يعانــي مــن إعاقــة 
منحــة  وإعطــاؤه  المهنــي،  بالتدريــب  للنــزاع  نتيجــة 
نــه مــن دعــم  إنتاجيــة حتــى يتمكــن مــن توليــد دخــل ُيمكِّ

ــرى. ــرة أخ ــرته م أس
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التدريــب علــى المهــارات الالزمــة للتكيــف مــع بيئــة مــا . 4
بعــد النــزاع

مثــال: تدريــب المزارعيــن النازحيــن علــى إصــالح 
أجهــزة تكييــف الهــواء حتــى يتمكنــوا مــن إيجــاد وظائــف 

ــة. ــي المناطــق الحضري ف

تعزيز قدرة المستفيدين على التسويق. 5

ــن  ــن اليوميي ــن العاملي ــة لتمكي ــدات آلي ــال: شــراء مع مث
مــن إيجــاد وظائــف بســهولة أكثــر والحصــول علــى 

ــم. ــل خدماته ــى مقاب ــور أعل أج

تسهيل االندماج في المجتمع )الشبكة االجتماعية(. 6

مــن  داخلًيــا  النازحيــن  األشــخاص  تمكيــن  مثــال: 
أفــراًدا  بــأن يصبحــوا  فــي مجتمــع جديــد  االندمــاج 
ــا فــي هــذا المجتمــع وإنشــاء عالقــات  نشــيطين اقتصادًي

جديــدة مــن خــالل التجــارة.

بالتغلــب علــى بعــض عواقــب النــزاع وتمكيــن المســتفيدين مــن 
بــدء أنشــطة جديــدة أو التضامــن مــع األنشــطة القائمة، عــادة ما 
ــا  ُتحــِدث مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تأثيــًرا نفســًيا واجتماعًي
قوًيــا باإلضافــة إلــى التأثيــر االقتصــادي. ويرجــع الســبب فــي 
ذلــك بشــكل عــام إلــى أن المســتفيدين يصبحــون أكثــر نشــاًطا 
بفضــل مشــروعاتهم واكتســابهم للثقــة واســتقالليتهم وتجــدد 

شــعورهم بالكرامــة.

لمبــادرات  المفاهيميــة  والتحديــات  المحدودّيــات   2-4
الجزئــي االقتصــاد 

علــى الرغــم مــن أن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي أثبتــت أنهــا 
ــد مــن األماكــن، إال  ــي العدي ــوع ف ــة والتن تدخــل شــديد الفاعلي
ــات  ــات والتحدي ــن المحدودّي ــة م ــى مجموع ــوي عل ــا تنط أنه
التــي تحتــاج إلــى إلقــاء الضــوء عليهــا لضمــان عــدم اســتخدام 

ــادرات إال عندمــا يكــون ذلــك مناســًبا فقــط. هــذه المب

المحدودّيــات التــي تقيــد تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد   1-2-4
الجزئــي

فيمــا يلــي المحدودّيــات األكثــر شــيوًعا التــي تــم تحديدهــا أثنــاء 
تقييــم البرامــج الســابقة.

ال تعــد مبــادرات االقتصــاد الجزئــي شــكل المســاعدة  ←
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المناســب للمســتفيدين الذيــن يعيشــون في مناطــق معزولة 
وال يتمتعــون إال بوصــول محــدود لألســواق؛ تخفــق هــذه 

المبــادرات فــي توليــد أي دخــل فــي هــذه المناطــق.
ــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي المناطــق  ← تعــد برامــج مب

ــا  ــك جزئًي ــي ذل ــبب ف ــود الس ــة؛ ويع ــر فّعال ــة غي الريفي
يعيشــون  الريفيــة  المناطــق  فــي  المســتفيدين  أن  إلــى 
فــي أماكــن متفرقــة واهتمامهــم باألنشــطة اإلنتاجيــة 
ــالزم واســتثمار  ــك، يكــون الوقــت ال محــدود. نتيجــة لذل
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــذ مب ــد تنفي ــر عن المــوارد أكب
فــي هــذه المناطــق، بينمــا تكــون ميــزة توريــد األطعمــة 
ــة متنوعــة محــدودة  ــام بأنشــطة إنتاجي والمشــروبات للقي
أكثــر. فــي هــذه الحــاالت، قــد تكــون التدخــالت الزراعيــة 

ــاًرا أفضــل. ــية خي القياس
تتقيــد األســر -التــي تضــم أفــراًدا ال يمتلكــون مهــارات-  ←

ــل أداء  ــا يجع ــل، م ــد قلي ــروعات ذات عائ ــار مش باختي
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي ضعيًفــا مــع األســر األكثــر 

ــا. ضعًف
وبالمثــل، ال تناســب مبــادرات االقتصــاد الجزئــي التغلــب  ←

علــى الضعــف الهيكلــي لمعظــم األســر المعدمــة. لذلــك –
مــن الناحيــة النظريــة- يجــب أال تطبــق برامــج مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي دون وجــود شــكل مســاعدة بديــل قــد 

يكــون أكثــر مالءمــة لألســر المعدمــة.
يعــد تنــوع اســتخدام مبــادرات االقتصــاد الجزئــي إحــدى  ←

نجحــت  فبينمــا  أيًضــا؛  وضعفهــا  قوتهــا  نقــاط  أهــم 
ــن االقتصــادي لألشــخاص  المبــادرات فــي زيــادة األم
مــن  أنــه  إال  المتنوعــة،  والمهــارات  الخلفيــات  ذوي 
الخطــر اعتبارهــا األداة المفضلــة للحــاالت التــي لــم 
تتــم فيهــا دراســة االســتجابة المثلــى الحتياجــات الســكان 

بتعمــق.
باإلضافــة إلــى المحدودّيــات المرتبطــة بنــوع األســر والســياق، 
المفاهيميــة  التحديــات  االعتبــار  فــي  األخــذ  أيًضــا  ينبغــي 

ــروطة. ــاعدة المش ــج المس ــه برام ــي تواج ــائعة الت الش

»تبايــن  باســم  رئيســيين  مفاهيمييــن  تحدييــن  إلــى  ُيشــار 
المعلومــات« و»الخطــر األخالقــي«. يتــم شــرح المفاهيــم 
باختصــار فــي هــذا الفصــل، ثــم ســيتم شــرحها باســتفاضة أكثــر 

فــي الفصــل الخامــس.
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إلــى  بالميــل  العــام  والشــعور  المعلومــات  تبايــن   2-2-4
الجزئــي االقتصــاد  مبــادرات  اســتخدام 

ــراف  ــد األط ــون أح ــا يك ــات« عندم ــن المعلوم ــدث »تباي يح
ــات  ــن معلوم ــر أو أفضــل م ــات أكث ــه معلوم ــة لدي ــي الصفق ف
االقتصــادي،  األمــن  أنشــطة  فــي ســياق  اآلخــر.  الطــرف 
تتألــف الصفقــة مــن توفيــر المســاعدة، واألطــراف هــم: اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر والمســتفيدون المحتملــون وأصحــاب 

ــج. ــذ البرنام ــي تنفي ــاركون ف ــرون المش ــة اآلخ المصلح

ــام  ــكل ع ــذب بش ــي تجت ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــث إن مب حي
ــة  ــن اإلغاث ــر م ــكل أكب ــخاص بش ــن األش ــا م ــا عريًض قطاًع
ــكل  ــاعدة بش ــى للمس ــمية األعل ــة االس ــبب القيم ــدي )بس التقلي
كبيــر( وبســبب اعتمادهــم علــى معاييــر أكثــر تعقيــًدا مــن مجرد 
معيــار الضعــف، يعــد تبايــن المعلومــات مثيــًرا للقلــق بالفعــل. 
ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يعطــي الكثيــر مــن األشــخاص فكــرة 
خاطئــة عــن مســتوى ضعفهــم لتضمينهــم ضمــن المســتفيدين. 
ــن  ــن المتقدمي ــز بي ــب التميي ــك، يصع ــن ذل ــس م ــى العك وعل
المســتحقين وغيــر المســتحقين، ألن هنــاك المزيــد من الشــروط 

ــق مــن اســتحقاق المســاعدة. ينبغــي اســتيفاؤها للتحق

الخطر األخاقي  3-2-4
ســلوك  تغيــر  احتماليــة  إلــى  األخالقــي«  يشــير »الخطــر 
ــات  ــن المعلوم ــي تباي ــع المخاطــر. يعن الشــخص بإعــادة توزي
افتقــار أحــد األطــراف إلــى المعلومــات أثنــاء التفــاوض علــى 
ــر  ــي- يفتق ــر األخالق ــات الخط ــي أوق ــث -ف ــود، حي ــد العق أح
الطــرف إلــى معلومــات حــول تنفيــذ الصفقــة المتفــق عليهــا أو 
يفتقــر إلــى القــدرة علــى طلبــه تعويًضــا نظيــر انتهــاك الطــرف 
ــي،  ــاد الجزئ ــياق مبــادرات االقتص ــي س ــة. ف ــر لالتفاقي اآلخ
المســتفيدين  أحــد  اســتخدام  ذلــك بصعوبــة ضمــان  يتعلــق 
ــه  ــوص علي ــرض المنص ــل الغ ــن أج ــة م ــالت المطلوب للمدخ
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي تقدمه ــدودة الت ــاعدة المح والمس
األحمــر إذا لــم يتمكــن مــن القيــام بذلــك. علــى ســبيل المثــال، 
هــل ســيقوم المســتفيد فعلًيــا –الــذي طلــب الحصــول علــى منحة 
لشــراء خنازيــر صغيــرة- باســتخدام هــذه الحيوانــات لتربيتهــا 
كمــا هــو متفــق عليــه؟ هــل ســيخصص الوقــت واالهتمــام 
ــة  ــة الدولي ــروع، وباألخــص أن اللجن ــاح المش ــن إلنج الالزمي
للصليــب األحمــر تقــدم مســاعدة محــدودة فــي حالــة عــدم قيامــه 

ــك؟ بذل
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عــادة مــا يكــون تبايــن المعلومــات والخطــر األخالقــي وثيقــي 
ــى  ــن عل ــول إن المســتفيدين المختاري ــث يمكــن الق ــة، حي الصل
نحــو مناســب يقــل لديهــم الخطــر األخالقــي. ومــع ذلــك، تدعــو 
كل ظاهــرة فعلًيــا إلــى اســتخدام مجموعــة مــن اآلليــات المحــددة 
للحــّد مــن تأثيرهــا. ســيتم تنــاول هــذا الجانــب بمزيــد مــن 

التفاصيــل فــي الفصــل الخامــس.

تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات   4-2-4
ــي ــادرات االقتصــاد الجزئ الخاصــة بمب

فيمــا يلــي، نظــرة عامــة علــى نقــاط القــوة والضعــف والفــرص 
والتهديــدات األكثــر شــيوًعا ارتباطهــا بمبــادرات االقتصــاد 

الجزئــي فــي الجــدول التالــي.

ملحوظــة: بينمــا يعــد تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي عمليــة 
طويلــة نســبًيا، ذات ســرعة انتشــار بطيئــة وحجــم محــدود أكثــر 
مــن برامــج المســاعدة التقليديــة، إال أن الــدروس المســتفادة مــن 
نــت اللجنــة  البرامــج الحديثــة واســتخدام األســاليب المبتكــرة مكَّ
ــار العكســية لهــذه  ــب األحمــر مــن تخفيــف اآلث ــة للصلي الدولي

العوامــل، كمــا هــو موضــح فــي دراســة الحالــة )3(.
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نقاط الضعفنقاط القوة
احترام كرامة المستفيد	 
تكييف المساعدة وفًقا لوضع المستفيد	 
مستوى أكبر من الملكية واالستدامة	 
المرونة )األماكن الحضرية وشبه الحضرية(	 
أكثر قرًبا من المستفيد	 

كثيفة التمويل والموارد البشرية	 
ال تناسب الجميع )تتعذر مساعدة المستفيدين 	 

المعدمين من خالل مبادرات االقتصاد الجزئي(
تتطلب امتالك المستفيدين لصالحية الوصول إلى 	 

األسواق المتنوعة والعاملة
تتضمن تحديات أمام انتشارها وتنفيذها أكثر من 	 

برامج المساعدة القياسية
حجم محدود	 

التهديداتالفرص
التكامل مع برامج الوحدات األخرى	 
التنسيق مع األطراف الفاعلة األخرى	 
تسليم البرامج لألطراف الفاعلة األخرى من أجل 	 

الحّد من الفقر

تباين المعلومات والخطر األخالقي واالختيار غير 	 
الموفق

استخدام مبادرات االقتصاد الجزئي بمثابة استجابة، 	 
عندما تكون االستجابة المناسبة الحتياجات الشخص 

لم يتم التحقق منها على نحو كاٍف
خطر اهتزاز صورة اللجنة الدولية للصليب األحمر 	 

إذا لم يكن لديها وسائل بديلة لألسر المستضعفة 
الذين تم استثناؤهم بسبب عدم توافر القدرة أو 

التحفيز لديهم



دراســة الحالــة 3: مبــادرات االقتصــاد الجزئــي باعتبارهــا جــزًءا مــن اســتجابة 
االنتعــاش المبكــر فــي جمهوريــة قيرغيزســتان

فــي حزيــران/ يونيــو 2010، اجتــاح العنــف المدينــة الجنوبيــة أوش بجمهوريــة قيرغيزســتان 
بيــن األوزبكييــن والقيرغيزييــن ألســباب عرقيــة، الــذي انتشــر ســريًعا فــي منطقــة جــالل أبــاد 
أوبالســتي. أدى االضطــراب الداخلــي الــذي اســتمر لمــدة أربعــة أيــام إلــى مقتــل المئــات وفقــدان 
المئــات وتدميــر اآلالف مــن األعمــال، مــا أدى إلــى االنقطــاع التــام لُســُبل العيــش وفقــدان الحيــاة 
لــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر برنامًجــا متعــدد  المفجــع. اســتجابة لذلــك، ســرعان مــا فعَّ
ــة  ــت اللجن ــهور، أطلق ــي غضــون ش ــم. وف ــن االقتصــادي المه ــن عنصــر األم ــه، تضم األوج
ــف  ــم تكيي ــث ت ــن االقتصــادي، حي ــن األم ــة م ــتة تدخــالت مختلف ــر س ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــملت  ــف. ش ــن العن ــن م ــكان المتضرري ــات الس ــرة وإمكان ــات المتغي ــا لالحتياج ــتجابة وفًق االس
التدخــالت برنامــج مبــادرة االقتصــاد الجزئــي الــذي يهــدف إلــى دعــم االنتعــاش المبكــر لعــدد 
ــن المشــروعات  ــت 80% م ــف. قدم ــن العن ــر متضــرر م ــة الصغ ــال متناهي ــد أعم 650 رائ
دعًمــا للمســتفيدين إلعــادة بــدء نشــاطهم الســابق ذاتــه قبــل أحــداث شــهر حزيــران/ يونيــو، مــا 
ســّهل االنتشــار والتنفيــذ الســريعين للبرنامــج. يوضــح المخطــط البيانــي التالــي تطــور متوســط 
الدخــل الشــهري للمســتفيدين قبــل األزمــة وقبــل الحصــول علــى مبــادرة االقتصــاد الجزئــي وبعــد 

المســاعدة المقدمــة مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

توضــح حالــة قيرغيزســتان كيــف يمكــن اســتخدام مبــادرات االقتصــاد الجزئــي لتعجيــل وتعزيــز 
االنتعــاش االقتصــادي لــرّواد األعمــال متناهيــة الصغــر الحالييــن بعــد حــدوث األزمــة.
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مستندات أخرى ذات صلة  3-4
الدوليــة  للدراســات  العالــي  المعهــد  الدوليــة/  العمــل  منظمــة 
 Guidelines( بجنيــف، إرشــادات التوظيــف أثنــاء األزمــات
for Employment in Crises(، منظمــة العمــل الدوليــة/ 
المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة بجنيــف، جنيــف، 2006.

ب. جوفيرتــس، ومحمــد جاســر، وأ. بيلمــان إنبــال، األســاليب 
مــا  فــي ســياقات  العيــش  ُســُبل  لدعــم  الطلــب  القائمــة علــى 
 Demand-driven Approaches to( الحــرب  بعــد 
 ،)Livelihood Support in Post-War Contexts
منظمــة العمــل الدولية/البنــك الدولــي، تشــرين األول/ أكتوبــر 

.2005

نقاط رئيسية
يمكــن أن تكــون مبــادرات االقتصــاد الجزئــي أداة فّعالــة للتغلــب علــى اآلثــار الســلبية 	 

ــى  ــب عل ــة، والتغل ــف القائم ــات التكي ــز آلي ــر، وتعزي ــاد األس ــى اقتص ــزاع عل للن
ــن االقتصــادي. ــات أمــام التمكي المعوق

تكمــن المخاطــر الرئيســية لمبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي أن هــذه المبــادرات ال 	 
تقــدم حــالً لألســر المعدمــة أو الذيــن يكــون وصولهــم إلــى األســواق محــدوًدا.

ال تعــد مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تدخــل اإلنتــاج المثالــي فــي المناطــق الريفيــة 	 
حيــث يعيــش المســتفيدون فــي أماكــن متفرقــة. وفــي هــذه الحــاالت، ينبغــي إعطــاء 

األولويــة للتدخــالت القطاعيــة.
يــؤدي تبايــن المعلومــات والخطــر األخالقــي إلــى جعــل تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد 	 

الجزئــي أكثــر تعقيــًدا مــن تدخــالت اإلغاثــة العاديــة.
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5- نظــرة عامــة حــول كل نــوع مــن أنــواع مبــادرات 
االقتصــاد الجزئي

يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة مفاهيميــة حــول كل نــوع مــن 
ــا وحــدود  ــي ويوضــح مزاي ــادرات االقتصــاد الجزئ ــواع مب أن
كل نــوع بالنســبة لألنــواع األخــرى. بينمــا القــروض متناهيــة 
الصغــر ليســت مبــادرة االقتصــاد الجزئــي األكثــر شــيوًعا 
ــا  ــم تناوله ــر، يت ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي تنفذه الت
هنــا بتعمــق أكبــر ألنهــا األكثــر اصطالًحــا وألنــه يمكــن شــرح 
ــد  ــر عن ــي بســهولة أكث ــب المهن ــح والتدري ــا وحــدود المن مزاي

ــر. ــة الصغ ــروض متناهي ــا وحــدود الق ــا بمزاي مقارنتهم

القروض متناهية الصغر  1-5
القــروض  تقديــم  مــن  الصغــر  متناهيــة  القــروض  تتألــف 
اهتماًمــا  اجتذبــت  لقــد  المنخفــض.  الدخــل  ذوي  للعمــالء 
كبيــًرا نتيجــة لألســاليب الجديــدة والمبتكــرة لتزويــد األســر 
منخفضــة الدخــل بائتمــان يمكنهــم ســداده. مــن أهــم العناصــر 
فــي تقديــم االئتمــان جمــع المعلومــات حــول المقترضيــن 
المحتمليــن، حتــى يمكــن اختيــار األكثــر اســتحقاًقا للقــرض 
الالزمــة مــن  بالمجموعــة  المقترضيــن  االئتمانــي وتزويــد 
ل هــذه  ــان االســتخدام المناســب لألمــوال. ُتشــكِّ ــز لضم الحواف
ــل  ــة الدخ ــر منخفض ــع األس ــل م ــد التعام ــا عن ــائل تحدًي المس
ــن  ــذه األســر م ــم اســتثناء ه ــا يت بوجــه خــاص. أوالً: عــادة م
ــة تســجيل رســمية، مــا يجعــل جمــع المعلومــات حــول  أي آلي
اســتحقاق االئتمــان شــاقة ومكلفــة للغايــة. وبالمثــل، بســبب عــدم 
امتــالك األســر منخفضــة الدخــل لألصــول التــي يمكــن تقديمهــا 
بمثابــة ضمــان، أدرك الدائنــون صعوبــة تنفيــذ العقــود، بغــض 
النظــر عــن ضمــان اســتخدام المقترضيــن لألمــوال لألغــراض 
المســائل فــي جوهرهــا بفكرتــي  المقصــودة. ترتبــط هــذه 
تبايــن المعلومــات والخطــر األخالقــي اللتيــن تــم تناولهمــا 
ــر  ــي تطوي ــًدا ف ــن رائ ــك جرامي ــد بن ــع. يع ــل الراب ــي الفص ف
األنظمــة فّعالــة التكلفــة للتغلــب علــى هــذه التحديــات، مــا 
أعطــى دفعــة قويــة للتمويــل متناهــي الصغــر. ونتيجــة لتزايــد 
االهتمــام واألبحــاث فــي مجــال التمويــل متناهــي الصغــر، تــم 
ــيع نطــاق  ــرض توس ــًدا بغ ــر تعقي ــة أكث ــر أدوات وأنظم تطوي
القــروض لتشــمل األســر التــي يصعــب عليهــا الحصــول علــى 
ــذه  ــة ه ــى مناقش ــم إل ــذا القس ــدف ه ــة. ال يه ــهيالت ائتماني تس
التطويــرات بالتفصيــل، ولكنــه يلقــي الضــوء بإيجــاز علــى 
بعــض المفاهيــم والمصطلحــات الرئيســية المتعلقــة بالقــروض 
متناهيــة الصغــر قبــل تنــاول نــوع خيــارات البرنامــج المتوفــرة 
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لــدى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي هــذا المجــال. 
ــة،  ــد التســهيالت االئتماني ــي جهــات تزوي ســيتناول القســم التال
وأســاليب اإلقــراض، وخصائــص القــرض، وبدائــل الضمــان، 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــل التموي ــن دلي ــك م ــاس ذل ــم اقتب ــث ت حي

 .14)Microfinance Handbook(

جهات تزويد التسهيات االئتمانية  1-1-5
عــادة مــا تقــدم األطــراف الفاعلــة الرســمية أو شــبه الرســمية أو 

غيــر الرســمية قروًضــا، وهــي كمــا يلــي:

ــدة  ← ــات المعتم ــا الجه ــة الرســمية: إنه المؤسســات المالي
ــة  ــح المصرفي بواســطة الحكومــة وتكــون خاضعــة للوائ
والخاصــة  الحكوميــة  البنــوك  وتشــمل  واإلشــراف. 

وشــركات التأميــن وشــركات التمويــل.
المؤسســات الماليــة شــبه الرســمية: ال تكــون هــذه  ←

الجهــات محكومــة بواســطة الهيئــات المصرفيــة، ولكنهــا 
عــادة مــا تكــون حاصلــة علــى ترخيــص وخاضعــة 
األخــرى.  الحكوميــة  الــوكاالت  بواســطة  لإلشــراف 
التعاونيــة  والبنــوك  االئتمانيــة  االتحــادات  وتشــمل 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة. كمــا يجمع تصميــم منتجات 
القــروض والخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المؤسســات بيــن 
ــن الرســمي  ــن القطاعي ــة م ــات المقدم ــص المنتج خصائ

ــمي. ــر الرس وغي
ــن  ← ــر الرســميين: يشــملون الدائني الوســطاء المالييــن غي

ــة. والمســترهنين ومجموعــات المســاعدة الذاتي

توجــد عــدة أســاليب تقــدم بهــا القــروض متناهيــة الصغــر 
ــا بشــكل  ــن تصنيفه ــن يمك ــة، ولك ــروض الممكن ومنتجــات الق
عــام وفًقــا ألســاليب اإلقــراض، وخصائــص القــروض، وبدائــل 
تكييــف خصائــص  يتــم  النظريــة،  الناحيــة  مــن  الضمــان. 
ــة  ــة الفئ ــا الحتياجــات وبيئ ــراض وفًق ــروض وأســاليب اإلق الق

المســتهدفة.

أساليب اإلقراض  2-1-5
بينمــا يوجــد العديــد مــن نمــاذج اإلقــراض، إال أنــه يمكــن 

تصنيــف معظمهــا ضمــن أحــد الفئــات التاليــة:

اإلقــراض الجماعــي: يقــدم نمــوذج اإلقــراض الجماعــي  ←

ج. ليدجيــروود، دليــل التمويــل متناهــي الصغــر: وجهــة النظــر المؤسســية والماليــة   14
 Microfinance Handbook: An Institutional and Financial(

.1998 الدولــي،  البنــك  مطبوعــات   ،)Perspective
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القــروض لألفــراد فــي مجموعــات تتألــف مــن 4 إلــى 7 
أشــخاص، حيــث يضمــن كل شــخص قــروض اآلخريــن 
بوصفهــا بديــل للضمــان التقليــدي، وعــادة مــا يكــون 

العمــالء مــن النســاء.
اإلقــراض الفــردي: يعــرف اإلقــراض الفــردي بأنــه  ←

ــدى  ــي إح ــاًء ف ــوا أعض ــخاص ليس ــان ألش ــم االئتم تقدي
ــرض  ــي تكــون مســؤولة عــن ســداد الق المجموعــات الت
بشــكل جماعــي. يتطلــب اإلقــراض الفــردي تواصــالً 
ــي  ــون ف ــا يك ــد أنجــح م ــالء، ويع ــا بالعم ــرًرا ووثيًق متك
األعمــال الكبيــرة التــي تقــع فــي المناطــق الحضريــة 
ــراض  ــتخدم اإلق ــا يس ــادة م ــاج. ع ــى اإلنت ــة عل والقائم
الفــردي مــع العمــالء الذيــن لديهــم بعــض الضمانــات أو 

ــر. ــع الغي ــن م ــوا موقعي ــي أن يكون ــون ف يرغب
نظــام بنــك القريــة: تعــد بنــوك القريــة جمعيــات إقــراض  ←

ــدف  ــها به ــم تأسيس ــث ت ــع، حي ــا المجتم ــر يديره وتوفي
فــي  الماليــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  مــن  التمكيــن 
ــة  ــاء مجموعــات المســاعدة الذاتي ــة، وبن المناطــق الريفي

المجتمعيــة لمســاعدة األفــراد علــى االدخــار.
خصائص القروض  3-1-5

الحجــم: ُيشــار إلــى مبلــغ المــال الــذي يتــم إقراضــه  ←
بــرأس المــال. يعتمــد مبلــغ القــرض المناســب علــى 
الغــرض مــن القــرض وقــدرة العميــل علــى ســداده. 
عــادة مــا تحــدد مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 
حــًدا أقصــى لحجــم القــرض للمقترضيــن ألول مــرة، 
حيــث يــزداد الحجــم مــع كل قــرض. وُيقصــد بذلــك الحــد 
مــن المخاطــر وتحفيــز العمــالء علــى ســداد قروضهــم. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي زيــادة أحجــام القــرض إلــى 
ــه  تمكيــن العميــل مــن إنشــاء تاريــخ ائتمانــي، كمــا تمّكن

ــراض. ــة باالقت ــؤوليات المرتب ــم المس ــن فه م
ــوب  ← ــال المطل ــن رأس الم ــبة م ــو نس ــدة: ه ــدل الفائ مع

ــال.  ــى رأس الم ــة إل ــل باإلضاف ــطة العمي ــدادها بواس س
يتــراوح معــدل الفائــدة وفًقــا لمعــدل التضخــم وتكلفــة 
إصــدار القــرض والمخاطــر التــي تكتنفــه. فــي حالــة 
ــا  ــن م ــة بي ــب الموازن ــر، يج ــة الصغ ــروض متناهي الق
يســتطيع العمــالء ســداده ومــا تحتــاج مؤسســة اإلقــراض 

لكســبه لتغطيــة جميــع التكاليــف15. 

ــدة  ــدل الفائ ــى مــن مع ــة الصغــر أعل ــروض متناهي ــى الق ــدة عل ــدل فائ ــا يكــون مع عــادة م  15
الخــاص باالئتمــان العــادي، بســبب الحاجــة إلــى تخفيــض التكاليــف الثابتــة المرتبطــة 

باالئتمــان علــى مســتوى رأس المــال القليــل.
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ــرات  ← ــرض أحــد أهــم المتغي ــدة الق ــد م ــرض: تع ــدة الق م
فــي التمويــل متناهــي الصغــر، حيــث تشــير إلــى الفتــرة 
ــل.  ــرض بالكام ــداد الق ــا س ــب أثناءه ــي يج ــة الت الزمني
ــرض حســب احتياجــات  ــدة الق ــت المؤسســة م ــا وفق كلم
ــرض  ــى الق ــل الحصــول عل ــى العمي ــهل عل ــل، س العمي

ــل. ــت المحــدد وبالكام ــي الوق ــداد أقســاطه ف وس
معــدل ســداد القــرض: يمكــن ســداد القــرض علــى أقســاط  ←

ــة  ــهرية( أو دفع ــبوعًيا، أو ش ــن أس ــبوعية، أو مرتي )أس
واحــدة بنهايــة مــدة القــرض، حســب نمــط التدفــق النقــدي 
لــدى المقتــرض. يمكــن تصميــم األنشــطة المــدّرة للعائــد 
باســتمرار وفًقــا للســداد باألقســاط. وبذلــك يكــون العميــل 
قــادًرا علــى ســداد القــرض علــى مــدار الوقــت دون 
االضطــرار إلــى ادخــار مبلــغ القــرض علــى مــدار مــدة 
ــون  ــد يك ــمية، ق ــطة الموس ــبة لألنش ــا بالنس ــرض. أم الق
مــن المناســب تصميــم القــرض بحيــث يتــم ســداد المبلــغ 
دفعــة واحــدة بمجــرد انتهــاء النشــاط. يعتمــد معــدل 
ســداد القــرض علــى احتياجــات العميــل وقــدرة مؤسســة 

ــى ضمــان الســداد.  ــل متناهــي الصغــر عل التموي
ــم القــرض وأول  ← ــن تقدي ــرة بي ــي الفت فتــرة الســماح: تعن

ــل  ــح للعمي ــرة وســيلة تتي ــد هــذه الفت ــا تع ســداد. عــادة م
البــدء فــي توليــد الدخــل قبــل ســداد القــرض. ومــع ذلــك، 
تفضــل العديــد مــن مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 
ــدم  ــان ع ــبيل ضم ــى س ــدودة عل ــماح مح ــرة س ــم فت تقدي
امتــالك المقترضيــن مصــدر دخــل آخــر وللكشــف عــن 
المقترضيــن المتأخريــن فــي الســداد فــي وقــت مبكــر قــدر 

اإلمــكان.
بدائل الضمان  4-1-5

ــة  ــان التالي ــل الضم ــن بدائ ــة م ــة مركب ــتخدام مجموع ــم اس يت
ــب: ــى األغل عل

الضمانــات  ← تكــون  أن  يمكــن  الجماعيــة:  الضمانــات 
ــراد المجموعــة  ــة عندمــا ال يســتطيع أف ــة ضمني الجماعي
ــع  ــم يكــن جمي ــا ل ــرض م ــى الق اآلخــرون الحصــول عل
أفــراد المجموعــة مطلعيــن علــى أحــدث مــا وصــل إليــه 
ســداد القــرض، أو فعليــة عندمــا يكــون أفــراد المجموعــة 

ــي الســداد. ــر اآلخــرون ف ــي حــال تعث مســؤولين ف
اإلقــراض بنــاًء علــى الشــخصية: تقــوم بعــض مؤسســات  ←

ــى  ــاًء عل ــراد بن ــراض األف ــل متناهــي الصغــر بإق التموي
ــرض،  ــاء الق ــل إعط ــع. قب ــي المجتم ــدة ف ــمعتهم الجي س
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عــدة  بزيــارة  االئتمانيــة  التســهيالت  مســؤول  يقــوم 
ــل  مؤسســات فــي المجتمــع ليســألها عــن شــخصية العمي

ــلوكه. ــل وس المحتم
مخاطــر اإلحــراج علــى المــأل: تســتخدم بعــض مؤسســات  ←

التمويــل متناهــي الصغــر أســلوب اإلحــراج علــى المــأل 
كوســيلة لضمــان ســداد العمــالء لقروضهــم. ويمكــن 
فــي  العامــة  اإلعالنــات  أو  اإلخطــارات  تشــمل  أن 
ــي. ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس ــم عل ــي تت ــات الت االجتماع

التهديــد باتخــاذ إجــراء قانونــي: يعتمــد ذلــك علــى  ←
للدولــة. القانونــي  الســياق 

ــل  ← االدخــار اإلجبــاري: تشــترط بعــض مؤسســات التموي
متناهــي الصغــر علــى العمــالء امتــالك رصيــد )ُيحســب 
ــول  ــاري للحص ــاب ادخ ــي حس ــرض( ف ــن الق ــبة م بنس
ــا  ــاري نوًع ــار اإلجب ــل االدخ ــرض األول. يمث ــى الق عل
ــى العمــالء  ــًرا عل ــه تأثي ــواع الضمــان، كمــا أن ل مــن أن
حيــث ُيصقــل مــن نمــط اســتهالكهم ويضمــن لهــم توافــر 

أمــوال لحــاالت الطــوارئ.
األصــول المرهونــة التــي تكــون قيمتهــا أقــل مــن قيمــة  ←

القــرض: قــد يســبب ذلــك مضايقــة بســبب اســتبدال 
أصــول معينــة أو القيمــة المعنويــة لألصــول.

المقترضــون  ← يتمتــع  بينمــا ال  الشــخصية:  الضمانــات 
ــي  ــم ف ــم، إال أنه ــان قروضه ــى ضم ــدرة عل أنفســهم بالق
ــراد  ــم أو أف ــتطيعون إدراج أصدقائه ــان يس ــض األحي بع
ــة  ــي حال ــات شــخصية. ف ــم ضمان ــدف تقدي ــم به عائالته
يكــون  القــرض،  ســداد  مــن  المقتــرض  تمّكــن  عــدم 

ــرض. ــداد الق ــن س ــؤوالً ع ــن مس الضام
أهــداف تدخــات القــروض متناهيــة الصغــر الخاصــة   5-1-5

باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
ــا  ــوم به ــي تق ــر الت ــة الصغ ــروض متناهي ــدف تدخــالت الق ته
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إلــى تحقيــق هدفيــن: تحســين 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــتفيدين م ــة وصــول المس صالحي
األحمــر إلــى برامــج االئتمــان المناســبة، وتعزيــز أنظمــة تقديــم 
التســهيالت االئتمانيــة. لتحقيــق هــذه األهــداف، نــادًرا مــا 
ــة  ــب األحمــر التســهيالت االئتماني ــة للصلي ــة الدولي ــدم اللجن تق
ــل  ــات التموي ــالل مؤسس ــن خ ــل م ــل أن تعم ــرة، وتفض مباش
متناهيــة الصغــر القائمــة أو التشــجيع علــى تطويــر أنظمــة 
ــدة. وأحــد األســباب وراء هــذا األســلوب هــو االســتدامة؛  جدي
ــد  ــى بع ــة حت ــم التســهيالت االئتماني ــان اســتمرار تقدي أي ضم
المشــهد.  الدوليــة للصليــب األحمــر مــن  اللجنــة  انســحاب 
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باإلضافــة إلــى ذلــك، لتفعيــل القــروض متناهيــة الصغــر، يجــب 
ــع  ــي وض ــة ف ــهيالت االئتماني ــد التس ــات تزوي ــب جه أن ترغ
ــي  ــك اتخــاذ إجــراء قانون ــب ذل ــد يتطل ــذ، وق ــد التنفي ــود قي العق
ضــد المقترضيــن المتأخريــن فــي الســداد، مــا يخالــف الصــورة 
ــدو  ــي أن تب ــر ف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــي ترغــب اللجن الت

ــف مبادئهــا. بهــا كمــا يخال

حققــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر األهــداف مــن تدخالت 
القــروض متناهيــة الصغــر مــن خــالل مجموعــة مركبــة مــن 

اإلجــراءات التاليــة:

ــة  ← ــزّود اللجن ــن أن ت ــرة: يمك ــوال الدائ ــادة حجــم األم زي
ــي  ــل متناه ــات التموي ــر مؤسس ــب األحم ــة للصلي الدولي
بأمــوال  المحــدودة-  الدائــرة  األمــوال  –ذات  الصغــر 

إضافيــة لتســتخدمها فــي إقــراض مســتفيديها.
إنشــاء خطــوط ائتمانيــة جديــدة: يمكــن أن تــزّود اللجنــة  ←

ــي  ــل متناه ــات التموي ــر مؤسس ــب األحم ــة للصلي الدولي
الصغــر بالدعــم الــالزم لتكييــف منتجاتهــا مــن القــروض 

ــا الحتياجــات الســكان المســتهدفين. وفًق
اللجنــة  ← تؤســس  أن  يمكــن  إنشــاء صنــدوق ضمــان: 

ــن  ــزء م ــة ج ــا لتغطي ــر صندوًق ــب األحم ــة للصلي الدولي
خســائر إحــدى مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 
بســبب مجموعــة مســتهدفة محــددة. يمكــن أن يشــجع ذلــك 
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر علــى قبــول عمــالء 
ــرة. ــرة كبي ــم مخاط ل قبوله ــكِّ ــن ُيش ــك الذي ــالف أولئ بخ

التمويــل  ← لمؤسســات  الجغرافــي  االنتشــار  تحســين 
اللجنــة  تدعــم  أن  يمكــن  الشــريكة:  الصغــر  متناهــي 
الدوليــة للصليــب األحمــر تكاليــف إنشــاء وتشــغيل بعــض 
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر، مثــل افتتــاح فــرع 
جديــد أو الوصــول إلــى مناطــق ذات أهميــة بالنســبة 

للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.
لــدى  ← الوعــي  لزيــادة  اإلعانيــة:  الحمــات  دعــم 

المســتفيدين حــول منتجــات القــروض القائمــة، يمكــن 
أن تدعــم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الحمــالت 

الصغــر. متناهــي  التمويــل  لمؤسســات  اإلعالنيــة 
إنشــاء ودعــم األنظمــة المجتمعيــة المحليــة: فــي األماكن  ←

ــة  ــهيالت ائتماني ــد تس ــات تزوي ــا جه ــد به ــي ال يوج الت
رســمية أو شــبه رســمية، قــد تختــار اللجنــة الدوليــة 
ــر  ــراض وتوفي ــات إق ــاء مجموع ــر إنش ــب األحم للصلي
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ــاله. ــور أع ــة المذك ــك القري ــوذج بن ــابهة لنم مش
ــروط:  ← ــر الش ــي ميس ــجل ائتمان ــتفيدين بس ــد المس تزوي

لزيــادة اســتحقاق المســتفيدين للقــروض، تســتطيع اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ابتــكار آليــات إلنشــاء ســجالت 

ائتمانيــة غيــر رســمية.
تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات   6-1-5

ــة الصغــر الخاصــة بالقــروض متناهي
فيمــا يلــي، نظــرة عامــة حــول نقــاط القــوة والضعــف والفــرص 
ــر  ــة الصغ ــروض متناهي ــدات الرئيســية المرتبطــة بالق والتهدي

فــي الجــدول التالــي.

المنح اإلنتاجية  2-5
فــي دعــم رّواد  المنــح اإلنتاجيــة بشــكل أساســي  تســتخدم 
ــية  ــم األساس ــض المفاهي ــم بع ــم فه ــن المه ــك م ــال؛ لذل األعم
ــث  ــن حي ــتفيدين م ــم للمس ــم أفضــل دع ــال لتقدي ــادة األعم لري
تحديــد المشــروعات متناهيــة الصغــر الناجحــة وتنفيذهــا.
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نقاط الضعفنقاط القوة
استهداف ذاتي	 
مستوى أكبر من الملكية والمساءلة على مدار فترة 	 

السداد
استدامة دفع المساعدات كلما كانت األموال دائرة	 
استدامة تأثيرها بإنشاء مجموعات اإلقراض 	 

والتوفير، كما تستمر بما يفوق الدعم المقدم من 
اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعد أداة مفيدة للتغلب على المشكالت الجنسانية	 

غير مناسبة ألفقر الفقراء، ألن معدل الفائدة غالًبا ما 	 
يكون مرتفًعا

غير مناسبة للجميع، حيث تتطلب أن يتحلى 	 
األشخاص بفكر ريادة األعمال

غالًبا ما تشترط وجود عمل قائم	 
غالًبا ما تقتصر على المناطق ذات الكثافة السكانية 	 

المرتفعة
قد يصبح حال المستفيدون أسوأ فيما بعد إذا لم ينجح 	 

المشروع متناهي الصغر
التهديداتالفرص

ُتمّكن من التعاون مع أنواع التدخالت اإلنتاجية 	 
األخرى

توفر األموال الدائرة منصة يمكن على أساسها 	 
إشراك المستفيدين حتى بعد انتهاء برامج الدعم

سوء اختيار شريك من مؤسسات التمويل متناهي 	 
الصغر أو عدم توافرها

عدم وجود إطار عمل قانوني للتمويل متناهي 	 
الصغر أو حدوث تغييرات فيه

قد يؤدي تجدد النزاع إلى ارتفاع معدل التعثر في 	 
السداد



المفاهيم األساسية لريادة األعمال16  1-2-5
الشكل 5: بيئة العمل الشاملة

للنجــاح فــي العمــل، يجــب أن يكــون رائــد األعمــال ُملًمــا ببيئــة 
عملــه والســوق الــذي يقصــده. كمــا يجب عليــه أن يكــون مطلًعا 
علــى مــوّردي المدخــالت المطلوبــة، والشــركات المنافســة لــه، 
والفئــات المختلفــة للعمــالء الذيــن سيشــترون ســلعه أو خدماتــه، 
ــة  ــة التحتي ــوق، والبني ــّكل الس ــي ُتش ــراف الت ــد واألع والقواع

وخدمــات الدعــم المتوفــرة.

فــي ضمــان أن  لرائــد األعمــال  المهمــة األساســية  تكمــن 
ــلع  ــالء بالس ــد العم ــة لتزوي ــغيلية الالزم ــطة التش ــع األنش جمي
ــدّر  ــا ت ــوب وأنه ــو المطل ــى النح ــت عل ــد أُجري ــات ق أو الخدم
ــال  ــد األعم ــى رائ ــب عل ــرض، يج ــذا الغ ــق ه ــا. لتحقي أرباًح
ــار  ــا، وُيش ــم فيه ــا والتحك ــا وقيادته ــام وتنظيمه ــط للمه التخطي

ــال. ــإدارة األعم ــك ب ــى ذل إل

تــم تبنــي هــذه المفاهيــم مــن كتــاب د. دي وايلــد، مهــارات العمــل، دورة تدريبيــة للمســتفيدين   16
 Business skills, Training course for( الجزئــي  االقتصــاد  مبــادرات  مــن 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   ،)beneficiaries of microeconomic initiatives

األحمــر، جنيــف، 2014.
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ــادئ العمــل األساســية جــًدا  يوضــح الجــدول التالــي بعــض مب
ــى رّواد األعمــال. ــة عل ــاره المترتب وآث

باإلضافــة إلــى النقــاط المذكــورة أعــاله، يواجــه رّواد األعمــال 
ــى وضــع خطــط  ــا وهــو االضطــرار إل ــا إضافًي الناشــئة تحدًي
عمــل خاصــة بهــم علــى أســاس فكــرة العمــل والتقديــرات 
البيانــات  مــن  بــدالً  الماليــة  والتوقعــات  المبدئيــة  الســوقية 
التجاريــة القائمــة. وهــذا يجعــل وضــع خطــة العمــل أكثــر 
ــا  ــي توافره ــي ينبغ ــية الت ــات األساس ــة. تشــمل المتطلب صعوب

ــي: ــا يل ــئة م ــال الناش ــع رّواد األعم ــدى جمي ل

فكرة تجارية تفصيلية ومحددة جيًدا؛ ←
ــط  ← ــل المخط ــذ العم ــة لتنفي ــدرات الالزم ــارات والق المه

ــه؛ ل
خطة عمل؛ ←
تقييم للسوق الذي يخطط رائد األعمال العمل فيه؛ ←
تقييم مدى ربحية العمل ومدى قابلية تنفيذه مالًيا؛ ←
القدرة على استخدام نظام محاسبة بسيط؛ ←
أفكار حول كيفية بيع المنتج؛ ←
خطط خاصة بأنشطة الشراء واإلنتاج والبيع. ←
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تأثيرها على رّواد األعمالمبادئ العمل األساسية
لتوليد األرباح، يجب أن يتجاوز الدخل الناتج من 

النشاط التجاري إجمالي التكاليف.
يجب أن يعلم رائد األعمال إجمالي تكاليف إنتاج 

وتسويق سلعه أو خدماته.
يمكن أن يولد العمل أرباًحا فقط إذا اشترى العمالء 

السلع أو الخدمات التي يقدمها العمل.
يجب أن يعلم رائد األعمال نوع األشخاص الذين ينوي 

أن يبيع لهم سلعه أو خدماته.
يختار المستهلكون من بين منتجات متشابهة أو بديلة 

بشكل عام.
يجب أن يكون رائد األعمال ُملًما بمنافسيه وسلعهم أو 

خدماته )أي الجودة واألسعار(.
لتوليد األرباح، ُتجري الشركات ثالثة أنشطة أساسية: 

الشراء واإلنتاج والبيع.
يجب أن يكون رائد األعمال ُملًما بالبنية التحتية 

وخدمات الدعم السوقي المقدمة لسوقه، باإلضافة إلى 
المؤسسات والقواعد واألعراف المؤثرة في نشاطه 

التجاري.



ــح  ــن المن ــر م ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي هــدف اللجن  2-2-5
ــة اإلنتاجي

بســبب التحــدي والخطــر المتضمــن الــذي يواجــه رّواد األعمال 
ــة  ــر –بمثاب ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــئة، نصَّ الناش
جــزء مــن برامــج المنــح اإلنتاجيــة الخاصــة بهــا- علــى تزويــد 
ــة  ــة الفني ــن بالمعرف ــر المحتملي ــة الصغ ــال متناهي رّواد األعم
ــر  ــن الخط ــزء م ــل ج ــال وتحّم ــادة األعم ــول ري ــة ح الالزم
المالــي فــي الوقــت ذاتــه. يتألــف الدعــم المالــي مــن منحــة نقديــة 
مشــروطة الهــدف منهــا هــو اســتخدامها فــي األنشــطة اإلنتاجيــة 
المتفــق عليهــا، بينمــا يتــم تزويــد المعرفــة باألعمــال التجاريــة 
–بشــكل عــام- فــي شــكل دورة تدريبيــة علــى مهــارات العمــل 
تديرهــا إحــدى المؤسســات الشــريكة أو اللجنــة الدوليــة للصليب 

األحمــر بنفســها.

المنح في مقابل القروض متناهية الصغر  3-2-5
الصغــر  متناهيــة  القــروض  مــن  العامــة  األهــداف  بينمــا 
والمنــح اإلنتاجيــة شــديدة التشــابه فــي جوهرهــا، حيــث يهــدف 
ــى  ــم عل ــز قدراته ــن تعزي ــتفيدين م ــن المس ــى تمكي ــا إل كالهم
توليــد الدخــل، توجــد مزايــا وعيــوب محــددة الســتخدام المنــح 

ــة. ــهيالت االئتماني ــل التس ــي مقاب ــة ف اإلنتاجي

ــتهداف  ← ــى اس ــر إل ــة الصغ ــروض متناهي ــدف الق ــا ته بينم
»الطبقــة العليــا مــن الفقــراء«، ويعــود الســبب وراء ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى أن الســداد ومعــدالت الفائــدة المرتفعــة 
تعــد عقبــات أمــام المســتضعفين بشــدة ومتجنبــي المخاطــر، 
وحينهــا يمكــن اســتخدام المنــح الســتهداف الشــرائح األكثــر 

اســتضعاًفا مــن الفقــراء.
وبالمثــل، بينمــا تقتصــر القــروض متناهيــة الصغــر علــى  ←

ــر  ــي الصغ ــون مشــروًعا متناه ــن يمتلك األشــخاص الذي
ــروعات  ــم المش ــي دع ــح ف ــتخدام المن ــن اس ــا، يمك قائًم

ــئة. ــر الناش ــة الصغ متناهي
نتيجــة لذلــك، تعــد المنــح خطــوة نحــو القــروض متناهيــة  ←

الصغــر بالنســبة لبعــض المســتفيدين.
ومــع ذلــك، مــن أحــد العيــوب الرئيســية للمنــح هــو أنهــا  ←

ال تمتلــك عنصــر اســتهداف ذاتــي؛ بعبــارة أخــرى، 
ــخص  ــى الش ــة عل ــة مفروض ــد تكلف ــه ال توج ــبب أن بس
الممنــوح لــه، مــن المحتمــل أن يهتــم الجميــع بالحصــول 
علــى منحــة، حتــى أولئــك الذيــن ال يتوافــر لديهــم التحفيــز 

ــد الدخــل. ــدء نشــاط لتولي الــالزم لب
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المنحــة،  ← ُملــزم بســداد  المســتفيد غيــر  وبالمثــل، ألن 
غالًبــا مــا يترتــب علــى برنامــج المنــح الشــعور بمســتوى 
ــى  ــة بحصولهــم عل ــة مقارن أقــل مــن المســؤولية والملكي

ــر. ــة الصغ ــروض متناهي ــج الق برنام
تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات   4-2-5

ــة ــح اإلنتاجي الخاصــة بالمن
ــح  ــاله، يوض ــورة أع ــاط المذك ــار النق ــي االعتب ــذ ف ــع األخ م
الجــدول أدنــاه نظــرة عامــة حــول أهــم نقــاط القــوة والضعــف 

ــة. ــح اإلنتاجي ــه المن ــي تواج ــدات الت ــرص والتهدي والف

التدريب المهني  3-5
المفاهيم األساسية للتدريب المهني  1-3-5

باإلضافــة إلــى دعــم التوظيــف الذاتــي، تكمــن خصوصيــة 
التدريــب المهنــي فــي قدرتــه علــى تحســين إمكانيــة الحصــول 
علــى وظيفــة. يمكــن تحقيــق ذلــك ليــس فقــط مــن خــالل تقديــم 
مهــارات جديــدة وتعزيــز المهــارات الحاليــة، ولكــن مــن خــالل 
ــت الحصــول  ــل تثب ــات العم ــدى جه ــدة ل ــهادات معتم ــم ش دع
علــى دبلــوم معتمــد أو خبــرة عمليــة معتمــدة مــن خــالل التمّهن.

تتألــف برامــج التدريــب المهنــي بشــكل عــام مــن مجموعــة مــن 
ثالثــة عناصــر: التقييــم المهنــي، والتدريــب، وإيجــاد وظائــف.

مــن المهــم التمييــز بيــن التقييــم المعيــاري لالحتياجــات والتقييــم 
المهنــي؛ يعــد التقييــم المهنــي جــزًءا مــن عمليــة التوجيــه المهني 
التــي عــادة مــا تنتــج توصيــات بالتدريــب أو التوظيــف. عــادة 
ــدرات ومهــارات  ــن ق ــة بي ــة بالعالق ــم التقييمــات المهني مــا تهت
الشــخص ومتطلبــات الوظيفــة. بعبــارة أخــرى، يســاعد التقييــم 
المهنــي الفــرد علــى القيــام بتدريــب عملــي واقعــي ويتيــح أمامه 
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نقاط الضعفنقاط القوة
مناسبة لألسر األكثر استضعاًفا	 
تقدم حالً لألماكن الحضرية وشبه الحضرية	 
تحّد من تعرض المستفيدين لمخاطر إضافية	 

تؤدي إلى شعور المستفيدين بمستوى من المسؤولية 	 
والملكية أقل منها عند حصولهم على القروض 

متناهية الصغر
استهداف ذاتي محدود	 
تتطلب التمتع بروح ريادة األعمال	 
قد تكون مرهقة إدارًيا	 

التهديداتالفرص
تعد خطوة نحو الحصول على قروض متناهية 	 

الصغر
يمكن دمجها في برامج التأهيل البدني، وبرامج 	 

األشخاص المفقودين، وغيرها

كثيفة االستخدام للموارد	 
توقعات غير واقعية من الموظفين الذين ال يمتلكون 	 
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ــه  ــه وقدرات ــه ومؤهالت ــى اهتمامات ــاًء عل ــة بن ــارات وظيفي خي
وواقــع ســوق العمــل.

يشــمل عنصــر التدريــب بالبرنامــج المهنــي توفيــر المهــارات 
التقنيــة الالزمــة لزيــادة إمكانيــة الحصــول علــى وظيفــة، ولكــن 
يجــب أن يتضمــن أيًضــا مهــارات البحــث عــن وظيفــة؛ ويشــمل 
ــد  ــل تحدي ــة، مث ــع المهــارات الالزمــة إليجــاد وظيف ــك جمي ذل
ــل  ــع أصحــاب العم ــة والتواصــل م ــف المتوقع ــات التوظي جه

ومــلء طلبــات التوظيــف وإجــراء مقابــالت شــخصية.

ــي فــي أحــد األماكــن التــي تضــم  ــم التدريــب المهن يمكــن تقدي
قاعــات تدريــس، مــن خــالل برامــج التدريــب أو التدريــب 
مــن  األســاليب.  هــذه  مــن  مركبــة  مجموعــة  أو  الميدانــي 
الضــروري تكييــف التدريــب وفًقــا لمتطلبــات الســوق، وبالتالــي 
ــم  ــى فه ــج الحصــول عل ــر البرنام ــى المســتفيد ومدي يجــب عل
والخبــرات  المهــارات  وباألخــص  العمــل،  لســوق  متعمــق 

المطلوبــة.

يمكــن أن تتخــذ عمليــة إيجــاد الوظائــف أشــكاالً متنوعــة؛ يمكــن 
أن تشــمل إعطــاء حوافــز للشــركات لتوظيــف المســتفيدين، أو 
دعــم المســتفيدين للحصــول علــى برامــج التدريــب التــي تــؤدي 
ــق  ــة التوفي ــف الرســمي، أو ببســاطة تســهيل عملي ــى التوظي إل

بيــن المســتفيدين وأصحــاب العمــل المحتمليــن.

اللجنة الدولية للصليب األحمر والتدريب المهني  2-3-5
تركــز اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالدرجــة األولــى علــى 
عنصــري التدريــب وإيجــاد الوظائــف، ولكــن قــد يثبــت التقييــم 

المهنــي أهميتــه حســب نــوع الســياق والمســتفيدين.

ــي  ــب المهن ــر التدري ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــتخدم اللجن تس
ــي.  ــف الذات ــف الرســمي والتوظي ــم التوظي ــيلة لدع ــة وس بمثاب
ُتفضــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر االعتمــاد –بقــدر 
ــح لهــا  ــث يتي ــن، حي ــب القائمي ــى مــزودي التدري اإلمــكان- عل
ذلــك دعــم نطــاق أوســع مــن المهــارات المهنيــة وتعزيــز 
المؤسســات الحاليــة. أصبحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 
مؤخــًرا أكثــر نشــاًطا فــي محاولــة إشــراك القطــاع الخــاص فــي 
تصميــم البرامــج ودعــم تحديــد فــرص الحصــول علــى عمــل، 

ــة )4(. كمــا هــو موضــح فــي دراســة الحال
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دراسة الحالة 4: توظيف الشباب في كولومبيا

ــة  ــات االقتصادي ــا بالصعوب ــا وثيًق ــن ارتباًط ــة ميديلي ــي مدين ــي ضواح ــا ف ــف مرتبًط كان العن
التــي تعانــي منهــا األســر. يعــد الفقــر الهيكلــي وانعــدام الفــرص ومســتويات البطالــة المرتفعــة، 
باألخــص بيــن الشــباب، مــن أســباب انــدالع العنــف وأيًضــا مــن عواقبــه. كجــزء مــن اســتجابتها 
لهــذا الوضــع المعقــد، أطلقــت وحــدة األمــن االقتصــادي التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
برنامًجــا يركــز علــى توظيــف الشــباب فــي األحيــاء األكثــر تأثــًرا بالعنــف داخــل المدينــة. فمــن 
ــي  ــف إمكاناتهــم لإلســهام ف ــم الدعــم للشــباب وتمكينهــم مــن توظي ــة كان الهــدف هــو تقدي ناحي
دخــل أســرهم، ومــن ناحيــة أخــرى تقليــل احتماليــة انضمامهــم للعصابــات التــي تمــارس العنــف. 
للتشــجيع علــى توظيــف الشــباب، يعتمــد البرنامــج علــى سلســلة مــن برامــج التمويــل متناهــي 
الصغــر والتدريــب المهنــي. تواصلــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــع مؤسســات التمويــل 
متناهــي الصغــر ومــزودي التدريــب القائميــن، باإلضافــة إلــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم لتشــجيعها علــى تزويــد المســتفيدين المختاريــن بالتدريــب وعقــود العمــل. تغطــي اللجنــة 
ــا  ــب، كم ــرة التدري ــاء فت ــة أثن ــات اليومي ــل والمصروف ــف النق ــر تكالي ــب األحم ــة للصلي الدولي
تقــدم دعًمــا لألجــور للشــركات التــي ُتّوظــف المســتفيدين المختاريــن لفتــرة تتــراوح بيــن ثالثــة 
إلــى ســتة أشــهر. باإلضافــة إلــى تقديــم بعــض الدعــم المالــي والفنــي، تشــمل إحــدى الوظائــف 
ــة للصليــب األحمــر التوفيــق بيــن مهــارات المســتفيدين وفــرص العمــل  ــة الدولي الرئيســية للجن
ــرة  ــتفيدين بخب ــل المس ــر األج ــف قصي ــزّود التوظي ــاص. ي ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــة ف المعلن
العمــل الرســمية والمرجــع المحتمــل وفرصــة إلنشــاء شــبكة عالقــات مهنيــة وإتاحــة الفــرص 
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اســتغلت اللجن ــة. كم ــم االجتماعي ــم لتوســيع شــبكة عالقته أمامه
ــا  نجــاح البرنامــج فــي التشــجيع علــى توظيــف الشــباب العاطليــن واألشــخاص النازحيــن داخلًي

ومحاربــة وْصــم هــذه الفئــات.
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والقــروض  المنــح  مقابــل  فــي  المهنــي  التدريــب   3-3-5
الصغــر متناهيــة 

االقتصــاد  ← مبــادرات  إحــدى  المهنــي  التدريــب  يعــد 
الجزئــي التــي تالئــم األســر األكثــر اســتضعاًفا علــى 
والقــروض  المنــح  تشــترط  حيــث  األفضــل،  النحــو 
متناهيــة الصغــر توافــر المهــارات الرائجــة لديهــم، بينمــا 
ــذه األســر  ــد ه ــو تزوي ــي ه ــب المهن ــن التدري ــدف م اله

بهــذه المهــارات.
علــى العكــس مــن المنــح، يتمتــع التدريــب المهنــي بجانب  ←

ــب  ــا بالتدري ــس قوًي ــب لي ــي. هــذا الجان االســتهداف الذات
ــة الصغــر، ولكــن  ــروض متناهي ــا هــو بالق ــي مثلم المهن
اســتثمار  علــى  يشــتمل  المهنــي  التدريــب  أن  بســبب 
للوقــت، يحــّد ذلــك مــن عــدد المتقدميــن الذيــن ال يمتلكــون 

ــز. التحفي
ومــع ذلــك، تكمــن الصعوبــة فــي حقيقــة أنــه إذا لــم يــؤدِّ  ←

ــب  ــك جان ــه يمتل ــف، فإن ــى التوظي ــي إل ــب المهن التدري
توظيــف ذاتًيــا محــدوًدا للغايــة. علــى العكــس مــن المنــح 
والقــروض متناهيــة الصغــر، ال يتغلــب التدريــب المهنــي 

ــد. ــى مشــكلة انعــدام رأس المــال الجدي عل
ــة  ← ــن الناحي ــي -م ــب المهن ــتخدام التدري ــن اس ــا يمك بينم

النظريــة- فــي اســتهداف األســر األكثــر اســتضعاًفا، 
ــي إيجــاد  ــر شــيوًعا تكمــن ف ــات األكث إال أن أحــد التحدي
ــترط  ــذي ال يش ــي ال ــب المهن ــج التدري ــم برنام أو تصمي
علــى المشــاركين حصولهــم بالفعــل علــى قــدر كبيــر مــن 

ــي. ــي األساس ــم المدرس التعلي
تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات   4-3-5

ــب المهنــي الخاصــة بالتدري
ــوة  ــاط الق ــم نق ــة حــول أه ــي نظــرة عام ــدول التال يعطــي الج
والضعــف والفــرص والتهديــدات المرتبطــة بالتدريــب المهنــي.
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نقاط الضعفنقاط القوة
تعزيز إمكانية الحصول على وظيفة	 
تستمر المدخالت مع المستفيد	 
استهداف ذاتي جزئي	 
يساعد على إقامة شبكة من العالقات	 

صعوبة في إيجاد مدربين على اطالع على متطلبات 	 
السوق

قد يتطلب مساعدة مالية إضافية للتوظيف الذاتي	 
قد يصبح تدريباً محدًدا غير واقعي في إطار زمني 	 

معين
التهديداتالفرص

ربط التدريب المهني بالقروض متناهية الصغر 	 
والمنح

ربط التدريب المهني بوزارات العمل أو الشؤون 	 
االجتماعية أو التعليم

تعزيز المؤسسات المحلية	 

عدم النمو االقتصادي وإيجاد وظائف	 
ال يصدق رّواد األعمال غير الرسمية في القيمة 	 

المضافة للتدريب المهني
االختيار غير الجيد لشريك التدريب المهني	 



تباين المعلومات والخطر األخاقي  4-5
نالــت برامــج اإلقــراض الجماعــي التــي تقــدم قروًضــا متناهيــة 
ــر  ــا مؤسســات التمويــل متناهــي الصغ ــر -التــي نفذته الصغ
مثــل بنــك جراميــن- شــهرة واســعة بفضــل تأثيرهــا اإليجابــي 
ومعــدالت الســداد المرتفعــة. ويعــود الفضــل فــي ذلــك بشــكل 
كبيــر إلــى قــدرة برامــج اإلقــراض الجماعــي علــى تقديــم حلول 
للمشــكالت مــن نوعيــة الخطــر األخالقــي وتبايــن المعلومــات 
المرتبطــة بتقديــم االئتمــان لألســر الفقيــرة. وكمــا هــو مذكــور 
فــي الفصــل الرابــع، يعــد تبايــن المعلومــات والخطــر األخالقــي 
مــن االمــور التــي تثيــر المخــاوف عنــد تقديــم المنــح والتدريــب 
المهنــي. تطــرح األقســام التاليــة بعــض المقترحــات حــول 

كيفيــة الحــّد مــن تأثيــر هــذه المشــكالت.

التخفيف من خطر تباين المعلومات  1-4-5
تصميــم البرنامــج بمــا يراعــي التكلفــة الضمنيــة للمتقــدم  ←

ــع  ــل(. وم ــاعات العم ــاء س ــة أثن ــراء المقابل ــالً، إج )مث
وجــود  عــدم  لضمــان  الحيطــة  اتخــاذ  ينبغــي  ذلــك، 
ــع  ــي تمن ــة الت ــة الضمني ــل التكلف ــة، مث ــكالت أخالقي مش

ــم. ــن التقدي ــتضعاًفا م ــر اس ــر األكث األس
تقديــم المســاعدة بشــكل تزايــدي. بعبــارة أخــرى، أن  ←

تتوفــر الفرصــة للمجتمــع الحصــول علــى المســاعدة فــي 
ــة. ــى ناجح ــة األول ــت الجول ــتقبلية إذا كان ــوالت مس ج

ــتهداف  ← ــي االس ــد ف ــة والترصي ــام المراجع ــتخدام نظ اس
ــك بوجــه عــام أن يكــون  ــي المجتمعــي. ويشــمل ذل الذات
هنــاك أشــخاص يمثلــون االهتمامــات المختلفــة للمجتمــع 
لالتفــاق علــى قائمــة المســتفيدين النهائيــة. يمكــن تحقيــق 
مزيــد مــن الشــفافية بنشــر قائمــة المســتفيدين المختاريــن 
وتنظيــم يــوم لتلقــي الشــكاوى، حيــث يدافــع فيهــا ممثلــو 

المجتمــع عــن اختياراتهــم.
األســر،  ← زيــارات  أســاس  علــى  المســتفيدين  اختيــار 

واســتخدام أســاليب مقابلــة حاســمة مــع األســر. مــن 
خــالل زيــارة أســرة كل مســتفيد، يمكــن جمــع مزيــد مــن 
المعلومــات حــول وضــع هــذه األســرة، وعــدم االكتفــاء 
ــب أو  ــتمارة الطل ــالل اس ــن خ ــة م ــات المجمع بالمعلوم
المقابلــة عــن طريــق الهاتــف. يتــم توضيــح أســاليب 
المقابلــة بمزيــد مــن التفاصيــل فــي الفصــل الســادس 

والقســم الثالــث.

68 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي



التخفيف من الخطر األخاقي  2-4-5
اســتخدام أســلوب مشــابه لنمــوذج اإلقــراض الجماعــي،  ←

حســب المجموعــات التــي ينقســم إليهــا المســتفيدون، 
حيــث تتوقــف مســاعدتهم علــى نجــاح هــذا األســلوب 
ــتخدام  ــي اس ــك، ينبغ ــع ذل ــى. وم ــة األول ــع المجموع م
هــذه األســاليب بحــرص ألنهــا قــد تزيــد مــن التوتــر 

المجتمعــي.
الطلــب مــن القــادة المجتمعييــن التوقيــع مــع الغيــر علــى  ←

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــة بي ــود المبرم العق
ــتفيدين. والمس

ــم  ← ــث تت ــى مراحــل؛ حي ــتفيدين عل ــاعدة للمس ــم المس تقدي
ــج الرصــد. ــى نتائ ــاًء عل ــدار المســاعدة بن ــادة مق زي

إجراء رصد متعمق غير معلن وبشكل متكرر. ←
نقــل ملكيــة المدخــالت فــي حالــة نجــاح المشــروع فقــط.  ←

ويتضمــن ذلــك احتفــاظ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
بملكيــة المشــروع للشــهور األولــى.

بنــاء عالقــة مــن الثقــة مــع المســتفيد؛ يســاعد ذلــك علــى  ←
زيــادة شــعور المســتفيد بالمســؤولية.

الطلب من المســتفيدين ســداد نســبة من تكاليف المشــروع  ←
علــى مــدار فتــرة عــام واحــد، حيــث تتــم إعــادة اســتثمار 
المــال علــى النحــو األمثــل فــي المجتمــع لضمــان إشــراك 
المجتمــع فــي العمليــة وأن أفــراد المجتمــع اآلخريــن -مــن 
ــتفاد  ــى اس ــون عل ــرين- يحصل ــتفيدين المباش ــر المس غي

مــن مبــادرة االقتصــاد الجزئــي.

69 نظرة عامة حول مفهوم مبادرات االقتصاد الجزئي 



مستندات أخرى ذات صلة  5-5
المجموعــة االستشــارية لمســاعدة الفقــراء )ســيجاب(، االســتدامة 
الماليــة واســتهداف الفئــات األشــد فقــًرا وتأثيــر الدخــل: هــل 
توجــد عمليــات تبــادل بمؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر؟ 
 Financial Sustainability, Targeting the(
Poorest, and Income Impact: Are There Trade-
offs for Microfinance Institutions?(، المذكــرة رقــم 

.1996 كانــون األول/ ديســمبر   ،5
ــل  ــيجاب(، التموي ــراء )س ــاعدة الفق ــارية لمس ــة االستش المجموع
ــن  ــّد م ــة للح ــر المالي ــتجابات غي ــح واالس ــر والمن ــي الصغ متناه
ــة الصغــر؟  ــم القــروض متناهي ــا الســياق المناســب لتقدي ــر: م الفق
 Microfinance, Grants, and Non-financial(
 Responses to Poverty Reduction: Where
كانــون   ،20 رقــم  المذكــرة   ،)?Does Microcredit Fit

.2002 ديســمبر  األول/ 
منظمــة العمــل الدوليــة، إرشــادات التوظيــف والتدريــب علــى 
 Guidelines( المهــارات فــي الــدول المتضــررة مــن النزاعــات
 for employment and skills training in conflict-
affected countries(، فــرع سياســات وُنُظــم التدريــب التابــع 

نقاط رئيسية
بينمــا توجــد أســاليب مختلفــة للقــروض متناهيــة الصغــر ومنتجــات القــروض 	 

الممكنــة المختلفــة، يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام وفًقــا ألســاليب اإلقــراض وخصائص 
ــان. ــل الضم ــروض وبدائ الق

ــا 	  ــوم به ــي تق ــر الت ــة الصغ ــروض متناهي ــالت الق ــداف الخاصــة بتدخ ــمل األه تش
ــى  ــى الوصــول إل ــتفيدين عل ــدرة المس ــر تحســين ق ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــة. ــر القائم ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــز مؤسس ــبة وتعزي ــروض المناس ــج الق برام

ــا 	  ــكل مباشــر، ولكنه ــا بش ــر قرًض ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــدم اللجن ــا تق ــادًرا م ن
ــة. ــر القائم ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــالل مؤسس ــن خ ــل م تعم

بينمــا تضمــن القــروض متناهيــة الصغــر اســتهداًفا ذاتًيــا أفضــل وملكيــة أكبــر 	 
للمشــروعات، إال أن المنــح تعــد أكثــر مالءمــة لألســر األكثــر اســتضعاًفا.

ــة 	  ــن إمكاني ــزز م ــه يع ــي أن ــي ف ــب المهن ــية للتدري ــة الرئيس ــة المضاف ــن القيم تكم
الحصــول علــى وظيفــة ويمكــن اســتخدامه لمســاعدة األســر التــي ال تمتلــك مهــارات 

ــي. ــف الذات ــة خطــوة نحــو التوظي ــا بمثاب رائجــة. ويمكــن اســتخدامه أيًض
يعــد تصميــم البرنامــج وإجراءاتــه فــي غايــة األهميــة للتغلــب علــى التحديــات 	 

المرتبطــة بتبايــن المعلومــات والخطــر األخالقــي.
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6- كيفية تنفيذ المنح اإلنتاجية
يتنــاول هــذا الفصــل التأثيــر العملــي لتنفيــذ برنامــج المنــح 
اإلنتاجيــة. تعــد المنــح أكثــر مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
اســتخداًما بواســطة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، كمــا 
ــروض  ــي أو تدخــالت الق ــب المهن ــبق التدري ــة تس ــا مرحل أنه
ــي  ــوة ف ــل كل خط ــذا الفص ــي ه ــذا، يغط ــر. ل ــة الصغ متناهي
برنامــج المنــح اإلنتاجيــة بالتفصيــل، منــذ بدايتــه وحتــى انتهائه. 
يركــز الفصــالن التاليــان المخصصــان لتنــاول التدريــب المهني 
والقــرض متناهــي الصغــر علــى التوالــي على خصائــص هذين 
النوعيــن مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فقــط، وليــس علــى 
ــا  ــم تغطيته ــي تت ــة الت ــواع الثالث ــن األن ــب المشــتركة بي الجوان

فــي هــذا الفصــل.

ــم  ــذا القس ــواردة به ــة ال ــن الفصــول الثالث ــم كل فصــل م ينقس
االحتياجــات  تقييــم  وهــي:  فرعيــة  أقســام  إلــى  الرئيســي 
ــذ البرنامــج، والمتابعــة. ــم البرنامــج، وتنفي والجــدوى، وتصمي

تقييم االحتياجات والجدوى  1-6
فــي هــذه المرحلــة، يجــب التأكيد مــرة أخرى علــى أن مبادرات 
االقتصــاد الجزئــي تعــد أحــد األنــواع المحتملــة المتعــددة 
ــات  ــد احتياج ــم تحدي ــا يت ــط عندم ــا فق ــل، ويجــب تنفيذه للتدخ
معينــة ألحــد برامــج المبــادرات وعندمــا تنطبــق الشــروط 
المســبقة. رغــم التحســينات المســتمرة لتســهيل اإلجــراءات 
التشــغيلية القياســية، تظــل مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تدخــالً 
ــار  ــي إط ــتفيدين ف ــن المس ــدود م ــدد مح ــتهداف ع ــب اس يناس
ــارة أخــرى  ــة محــددة وبشــكل محــدود، أو بعب ــة جغرافي منطق
ــادرات اســتجابة مناســبة إذا كان القصــد هــو  ال تعــد هــذه المب
اســتخدامها بمثابــة وســيلة لتنفيــذ اســتجابة واســعة النطــاق 
ــة  ــة بمنطق ــن متفرق ــي أماك ــش ف ــي تعي أو مســاعدة األســر الت

ــعة. واس

اختيار الوقت المناسب  1-1-6
عنــد طرحهــا ألول مــرة، اســُتخدمت مبــادرات االقتصــاد 
ــة  ــج اإلغاث ــن برام ــة اســتراتيجية لالنســحاب م ــي بمثاب الجزئ
تزويــد  فــي  الفكــرة  تكمــن  أعــوام.  لعــدة  اســتمرت  التــي 
المســتفيدين بآخــر شــكل مــن أشــكال المســاعدة لزيــادة اكتفائهــم 
ــك،  ــع ذل ــن االقتصــادي. وم ــات األم ــاء عملي ــل إنه ــي قب الذات
فتــرة  بعــد  الجزئــي  االقتصــاد  مبــادرات  اســتخدام  يــزداد 
قصيــرة مــن انــدالع النــزاع لدعــم جهــود االنتعــاش االقتصــادي 
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ــادرات  ــذه المب ــذ ه ــار تنفي ــت اختي ــط توقي ــا يرتب ــر، كم المبك
ــا. ــا وفاعليته ــا بأهميته ــا وثيًق ارتباًط

ــي  ــي أنهــا مهمــة لألســر الت ــادرات االقتصــاد الجزئ أثبتــت مب
ــًرا،  ــة مؤخ ــة ذات صل ــزاع أو صدم ــها بن ــُبل عيش ــرت ُس تأث
بشــكل أكبــر مــن األســر الذيــن تــم تزويدهــم بإحــدى مبــادرات 
ــر بالنــزاع، كمــا هــو  االقتصــاد الجزئــي بعــد عقــود مــن التأث
الحــال فــي بعــض البرامــج التــي تــم تنفيذهــا بمثابــة اســتراتيجية 
انســحاب. وال يعنــي ذلــك أن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
ــدو  ــل يب ــوع الثانــي مــن األســر؛ ب ــادة دخــل الن تخفــق فــي زي
أن العديــد مــن هــذه األســر قــد انتعشــت اقتصادًيــا بالفعــل ومــن 
المحتمــل أنهــم قــد اســتفادوا بشــكل أكبــر مــن نــوع آخــر مــن 
أنــواع المســاعدة، كمــا هــو موضــح فــي دراســة الحالــة )5(.

دراسة الحالة 5: أهمية اختيار الوقت المناسب لطرح البرنامج في جورجيا

تــم طــرح برنامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي دولــة جورجيــا اســتجابة للنــزاع الــذي وقــع 
ــة  ــى بمنطق ــح األول ــع المن ــم توزي ــث ت ــة، حي ــة أوســيتيا الجنوبي ــي عــام 2008 مــع جمهوري ف
شــيدة كارتلــي فــي عــام 2009. باإلضافــة إلــى التركيــز علــى األســر المتضــررة مــن القتــال 
األخيــر، تــم توســيع نطــاق مبــادرات االقتصــاد الجزئــي لتشــمل عائــالت المفقوديــن وضحايــا 
األلغــام نتيجــة للنــزاع الــذي وقــع فــي عــام 1992. عنــد مقارنــة اســتخدام مبــادرات االقتصــاد 
ــر  ــطة األس ــتخدامها بواس ــام 1992 واس ــزاع ع ــن ن ــررة م ــر المتض ــطة األس ــي بواس الجزئ
المتضــررة مــن نــزاع عــام 2008، لُوحــظ أن 72% مــن المســتفيدين المتضرريــن مــن نــزاع 
ــة  ــم القائم ــي توســيع نطــاق أعماله ــي ف ــادرات االقتصــاد الجزئ ــد اســتخدموا مب عــام 1992 ق
بالفعــل، فــي مقابــل 19% مــن األســر المتضــررة مــن نــزاع عــام 2008. لقــد اســتخدمت الفئــة 
ــد الدخــل.  ــدة لتولي ــدء أنشــطة جدي ــادرات االقتصــاد الجزئــي بشــكل رئيســي فــي ب ــرة مب األخي
ــادرات االقتصــاد الجزئــي كانــت بالنســبة لألســر المتضــررة مــن  ــدو أن مب ــارة أخــرى، يب بعب
ــتخدمتها  ــي اس ــاش االقتصــادي، الت ــتراتيجيات االنتع ــتحًبا الس ــًزا مس ــام 1992 تعزي ــزاع ع ن
هــذه األســر فــي محلهــا علــى مــدار العشــرين عاًمــا الســابقة، بينمــا أدت هــذه المبــادرات بالنســبة 
لألســر المتضــررة مــن نــزاع عــام 2008 دوًرا أساســًيا فــي االنتعــاش االقتصــادي. ومــع ذلــك، 
ال يعــد االختــالف بيــن البرامــج كبيــًرا، مــن حيــث توليــد الدخــل بســبب المنــح، وذلــك ألن المنــح 

المقدمــة لدعــم المشــروعات متناهيــة الصغــر القائمــة تتجــه إلــى تحقيــق نتائــج أفضــل.
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تعــد أهميــة اختيــار التوقيــت المناســب مســاوية ألهميــة محتــوى 
المســاعدة، ولكــن يصعــب أن يكــون اختيــار التوقيــت المناســب 
ــر  ــت مبك ــي وق ــة ف ــت. إن خطــر المنح ــا طــوال الوق صحيًح
جــًدا يكمــن فــي أن المســتفيدين لــم يصلــوا بعــد إلــى المرحلــة 
التــي يكونــون فيهــا مســتعدين الســتخدام المســاعدة، بينمــا 
يكمــن خطــر التنفيــذ المتأخــر فــي أنــه يــؤدي إلــى التقليــل 
مــن أهميــة المســاعدة. أحــدى وســائل التغلــب علــى ذلــك هــو 
الســماح للمســتفيدين باختيــار التوقيــت الــذي يريــدون فيــه 
الحصــول علــى المنحــة. يمكــن إطــالع المســتفيدين علــى أنــه 
ــج، وإعطاؤهــم ســتة  ــن البرنام ــم اختيارهــم لالســتفادة م ــد ت ق
ــجع  ــك، ُيش ــة لذل ــم. نتيج ــوال إليه ــل األم ــب تحوي ــهر لطل أش
ــى  ــب للحصــول عل ــت المناس ــد التوقي ــى تحدي ــتفيدين عل المس
ــد  ــرات الموســمية للنشــاط المول المنحــة بمــا يتوافــق مــع التغي
للدخــل واســتعدادهم إلعــادة بــدء مشــروعات متناهيــة الصغــر.

كمــا يعــد اختيــار التوقيــت المناســب إلجــراء تقييــم االحتياجــات 
أحــد التحديــات التــي تواجــه اســتخدام مبــادرات االقتصــاد 
ــذا  ــن االســتجابة. يشــمل ه ــرة م ــي المراحــل المبك ــي ف الجزئ
األســلوب ضــرورة القيــام بتقييــم فــي مرحلــة مبكــرة جــًدا، وقــد 
يتــم ذلــك إلــى جانــب إجــراء التقييــم المرتبــط بجهــود اإلغاثــة. 
يعــد التقييــم المبكــر شــديد األهميــة ألنــه يتيــح تصميــم البرنامــج 
وإطالقــه فــي أكثــر وقــت مناســب. قــد يــؤدي ذلــك إلــى اختيــار 
أســرع وأكثــر فاعليــة للمســتفيدين، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن 
رّواد األعمــال متناهيــة الصغــر الذيــن كانــوا يديــرون أعمــاالً 

فــي الســابق يمكــن تمييزهــم ســريًعا عقــب األزمــة مباشــرة.

تقييم االحتياج إلحدى مبادرات االقتصاد الجزئي  2-1-6
ــم  ــاء تقيي ــا أثن ــوب تنفيذه ــام المطل ــة المه ــة التالي ــمل القائم تش

ــي: ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــدى مب ــاج إلح االحتي

ــع  ← ــد التوزي ــا بع ــرة م ــي فت ــة ف ــات المجمع ــل البيان تحلي
ــك فكــرة  ــي: يعطــي ذل ــة برنامــج المســاعدة الحال لمراقب
حــول اســتخدام المســاعدة حتــى تاريخــه وحــول أهــم 
ــم  ــك أولوياته ــي ذل ــا ف ــتفيدين، بم ــدى المس ــاوف ل المخ

ــة. ــاعدة إضافي ــى مس ــول عل ــأن الحص بش
ــك  ← ــة: يســاعد ذل ــف القائم ــط الســتراتيجيات التكي التخطي

علــى تحديــد مــا إذا كانــت مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
قــادرة علــى تعزيــز اســتراتيجيات التكيــف اإليجابيــة 
ــى اســتراتيجيات التكيــف  والحــّد مــن اعتمــاد األســر عل
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ــض الرســملة(. ــل خف ــلبية )مث الس
الدخــل  ← الحاليــة لألســر منخفضــة  تخطيــط الخدمــات 

ــة  ــك المســاعدة الحكومي ــن: يجــب أن يشــمل ذل والعاطلي
وبرامــج االئتمــان وبرامــج التدريــب. باإلضافــة إلــى أنــه 
يكشــف عــن الفجــوات المحتملــة التــي يمكــن أن تمألهــا 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، فهــذا اإلجــراء ســيحدد 
الُطــُرق الالزمــة لدمــج البرامــج المحتملــة فــي األنظمــة 

ــة. القائم
تحديــد السياســات الحكوميــة الحاليــة فيمــا يتعلــق بالســكان  ←

ــة  ــات إيجابي ــذه السياس ــون ه ــن أن تك ــتهدفين: يمك المس
ــا تعطــي صــورة شــاملة لوضــع الســكان  ــلبية، كم أو س
المســتهدفين كمــا هــو متوقــع علــى المــدى المتوســط إلــى 

الطويــل.
ــة  ← ــق بالبطال ــا يتعل ــة فيم ــع اإلحصــاءات الديموغرافي جم

ــى اإلحصــاءات  ــة: يمكــن الحصــول عل ــة المقنع والبطال
ــة إذا تعــذر  ــة مــن منظمــة العمــل الدولي ــة بالعمال المتعلق
الحصــول عليهــا مــن مكتــب اإلحصــاءات القوميــة. 
ــا  ــا عندم ــة دائًم ــاءات موثوق ــذه اإلحص ــد ه ــا ال تع بينم
تتنــاول الســوق غيــر الرســمية، إال أنــه يمكــن اســتخدامها 
لتحديــد بعــض االتجاهــات الرســمية فيمــا يتعلــق بالبطالــة 
والبطالــة المقنعــة، مثــل المشــكالت المتعلقــة بالنــوع 
االجتماعــي أو فئــات عمريــة محــددة متضــررة باألخــص 

ــة. مــن البطال
تقييم جدوى إحدى مبادرات االقتصاد الجزئي  3-1-6

عنــد تحديــد جــدوى إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، يجــب 
تنفيــذ المهــام التاليــة:

تقييــم الســوق: مــن الواضــح أن أحــد أهــم العناصــر لتقييــم  ←
الجــدوى هــي تقييــم الســوق؛ ويشــمل ذلــك الحصــول 
علــى فكــرة حــول إمكانيــة الوصــول إلــى الســوق ومــدى 
الرســمي وإمكانــات  الســوق غيــر  اســتقراره ونظــام 
أنشــطة محــددة لتوليــد الدخــل فــي الســوق. عنــد إجــراء 
ــرض  ــي الع ــى جانب ــز عل ــي التركي ــوق، ينبغ ــم للس تقيي
والطلــب، حيــث إن المســتفيدين المحتمليــن مــن مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي ســيعملون بائعيــن ومشــترين فــي 
الســوق. مــع األخــذ فــي االعتبــار أهميــة تقييمــات الســوق 
فــي جميــع التدخــالت، طــّورت الحركــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر والهــالل األحمــر أدوات خاصــة بهــا لتقييــم 
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األســواق17.  يتــم ذكــر المزيــد مــن التفاصيــل حــول 
ــث. ــي القســم الثال ــم الســوق ف ــة تقيي عملي

المهــم  ← مــن  المحليــة:  والفــرص  للمــوارد  التخطيــط 
المســتفيدين  مهــارات  حــول  فكــرة  علــى  الحصــول 
المســتهدفين وفــرص توليــد الدخــل التــي يــوّدون الســعي 
وراءهــا. مــن خــالل التخطيــط لهــذه الفــرص ومقارنتهــا 
باألحــوال الســوقية الســائدة، يمكــن الحصــول علــى نظــرة 
عامــة ســريعة إلــى أي مــدى تكــون هــذه األنشــطة عملية/
ــتوفي  ــتفيدين تس ــارات المس ــت مه ــا إذا كان ــة، وم مربح
المعاييــر الســوقية، ومقــدار الوقــت والمــوارد المطلوبــة 

ــذه المشــروعات. لدعــم ه
قــدرة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى توفيــر  ←

النقطــة  هــذه  تتعلــق  المطلوبــة:  والمــوارد  الســلع 
ــت  ــا إذا كان ــدور حــول م ــث ت ــن الســابقتين، حي بالنقطتي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر قــادرة –علــى األغلــب- 
علــى توفيــر المدخــالت والدعــم الفنــي المطلــوب. يعتمــد 
ذلــك علــى مــدى توافــر األصنــاف فــي الســوق المحلــي 

ــرة. ــة الماه والعمال
تقييــم إمكانيــة الوصــول: يســاوي مــا ســبق فــي األهميــة  ←

ــى  ــة للصليــب األحمــر إل ــة الدولي ــة وصــول اللجن إمكاني
االقتصــاد  مبــادرات  مشــروعات  لتنفيــذ  المســتفيدين 
الجزئــي ومتابعتهــا علــى نحــو مناســب. يمكــن تحديد ذلك 
ــارات  ــم للوضــع األمنــي واالعتب مــن خــالل إجــراء تقيي

ــاء الموســم الممطــر(. ــالً أثن الموســمية للوصــول )مث
مشــروعات  ← إن  حيــث  للمجتمــع:  المحركــة  العوامــل 

مبــادرات االقتصــاد الجزئــي ال يتــم توفيرهــا بمثابــة 
مســاعدة شــاملة ولــن تتــم مســاعدة بعــض أفــراد المجتمــع 
بهــذه الطريقــة علــى األرجــح، يكــون العوامــل المحركــة 
إمكانيــة  مــدى  تحديــد  فــي  مفيــدة  المحلــي  للمجتمــع 
تنفيــذ هــذه المشــروعات وكيفيــة القيــام بذلــك. وبالمثــل، 
يجــب األخــذ فــي االعتبــار تأثيــر مشــروعات مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي علــى العالقــات بيــن األنشــطة الريعيــة 

ــة. ــة الحالي ــطة المجتمعي واألنش

ــالل  ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــر/ االتح ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن  17
ــادات،  ــواق )Rapid assessment for markets(، إرش ــريع لألس ــم الس ــر، التقيي األحم
ــالل  ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــر/ االتح ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
 ،)Market assessment guidance( األحمــر، جنيــف، 2014؛ دليــل تقييــم الســوق
ــالل  ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــر/ االتح ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

األحمــر، جنيــف، 2014.
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تصميم المشروع  2-6
تحديد الفئة المستهدفة  1-2-6

فــي إطــار الســكان المســتهدفين إجمــاالً )مثــل األشــخاص 
ــة  ــر الدقيق ــد المعايي ــن(، يجــب تحدي ــا والمدنيي ــن داخلًي النازحي
ــوب اســتهدافها  ــة المطل ــد الفئ ــى أساســها تحدي ــي يمكــن عل الت
بواســطة برنامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. يمكــن أن 
ــل  ــة )مث ــر مجموعــة مــن العوامــل الديموغرافي تشــمل المعايي
العمــل  )مثــل  االقتصاديــة  والعوامــل  االعتماديــة(،  نســبة 
وميزانيــة األســرة(، والعوامــل االجتماعيــة )مثــل األرامــل 
مــع  باالشــتراك  المعاييــر  هــذه  إنشــاء  يجــب  والمســنين(. 
ــى  ــن خــالل الحصــول عل ــي، وبشــكل عــام م ــع المحل المجتم
ــادة المجتمعييــن أو ممثلــي المجتمــع المدنــي.  مســاعدة مــن الق
ــي ال  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــى أن مب ــد عل ــم التأكي ــن المه م
تعــد االســتجابة المناســبة لجميــع المســتفيدين؛ بوجــه عــام، لــن 
ــال  ــل األطف ــة، مث ــات معين ــة لفئ ــادرات مالئم تكــون هــذه المب
أو المســنين، وحتــى فــي الفئــات المســتهدفة المناســبة ســيكون 
ــن  ــي ل ــتضعفة الت ــر المس ــن األس ــر م ــدد كبي ــا ع ــاك دوًم هن
تســتوفي المعاييــر الالزمــة لتمكينهــم مــن الحصــول علــى 
هــذه المســاعدة. ُتقــَدم مشــروعات مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
ــارات  ــا المه ــر لديه ــي يتواف ــا الت لألســر المســتضعفة اقتصادًي
ــد بعــض  ــال. ال تع ــادة األعم ــز وروح ري ــة والتحفي الضروري
األســر المســتضعفة وأغلــب األســر األشــد بؤًســا مؤهلــة لهــذا 
ــة  ــة العناي ــرة، ينبغــي تولي ــب الحي ــوع مــن المســاعدة. لتجن الن
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــت مب ــا إذا كان ــة م ــة لمعرف الالزم
أم ال، وينبغــي أن  لفئــة معينــة مســتهدفة  أفضــل اســتجابة 
ــي  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــج مب ــذ برام ــات تنفي ــب البعث تتجن
ــا. قــد يتطلــب  ــارات ممكنــة لألســر األشــد بؤًس ــم خي دون تقدي
ــة  ــى اإلغاث ــر بالبرامــج القائمــة عل ــك االســتعانة بشــكل أكب ذل
والتدخــالت الهيكليــة ونظــام اإلحالــة إلــى المؤسســات األخــرى 

أو برامــج المســاعدات االجتماعيــة ذات الصلــة.

األهداف والمؤشرات والمراقبة  2-2-6
ينبغــي  اقتصاديــة  أداة  الجزئــي  االقتصــاد  مبــادرات  تعــد 
اســتخدامها لالســتجابة الحتيــاج اقتصــادي محــدد. بينمــا تــؤدي 
ــة  ــة ثانوي ــا نفســية اجتماعي ــع بمزاي ــى التمت ــادرات إل هــذه المب
فــي بعــض الحــاالت، إال أن هــذه المزايــا وحدهــا ال تبــرر 
تقديــم المبــادرات. رغــم أن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تعــد 
ــاءة مــن  ــة وكف ــر فاعلي ــا األكث ــف، إال أنه تدخــالً باهــظ التكالي

ــي. ــي االجتماع ــم النفس ــم الدع ــث تقدي حي
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األهداف
عنــد تنــاول األهــداف والمؤشــرات الخاصــة بأحــد برامــج 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، يجــب التمييــز بيــن انتعــاش 
الدخــل وتنويــع الدخــل. بينمــا يهــدف كالهمــا إلــى تعزيــز ُســُبل 
العيــش الخاصــة باألســر، إال أن مقتضيــات كل منهمــا مختلفــة 
ــد  ــددة. تع ــه المح ــج وأهداف ــم البرنام ــث تصمي ــن حي ــا م تماًم
ــروع  ــدون إطــالق مش ــن يعي ــال الذي ــال األعم ــات رج احتياج
ســابق مربــح تعــرض للدمــار بســيطة مقارنــة باحتياجــات عائلة 
ــادرات  ــى، تكــون مب ــة األول ــي الحال ــدت عائلهــا مؤخــًرا. ف فق
االقتصــاد الجزئــي مفيــدة فــي مســاعدة رجــال األعمــال علــى 
اســتعادة ُســُبل عيشــهم، بينمــا تكــون فــي الحالــة الثانيــة أكثــر 
تعقيــًدا بكثيــر. علــى العكــس مــن رائــد األعمــال متناهيــة 
الصغــر الــذي يســتعيد نشــاطه، عــادة مــا يحتــاج المســتفيد 
ــة  ــية اجتماعي ــاعدة نفس ــى مس ــة إل ــة الثاني ــن الحال ــل م المحتم
قبــل حتــى البــدء فــي مبــادرة االقتصــاد الجزئــي، فغالًبــا مــا ال 
تتوافــر لديــه الخبــرة الالزمــة إلقامــة المشــروع الــذي يرغــب 
ــي  ــن باق ــه م ــذي يحصــل علي ــم ال ــا أن الدع ــره كم ــي تطوي ف
ــاد  ــادرة االقتص ــد مب ــا تع ــدوًدا. بينم ــون مح ــه يك ــراد عائلت أف
ــؤالء  ــة له ــبة لالحتياجــات االقتصادي ــي اســتجابة مناس الجزئ
المســتفيدين، إال أن هــذه المبــادرة يجــب أن تكــون جــزًءا مــن 
اســتجابة شــاملة لالحتياجــات األكبــر لهــؤالء المســتفيدين كمــا 

ــف. ــا بشــكل مكث ينبغــي إدارته

ــادرات االقتصــاد  ــا اعتبــار مب نتيجــة لذلــك، بينمــا ينبغــي دوًم
الجزئــي أنشــطة مولــدة للدخــل، ينبغــي أن تكــون طريقــة 
ــروط ميســرة،  تنفيذهــا شــاملة بدايــة مــن المنــح المقيــدة بش
للمراقبــة  الخاضعــة  المتطــورة  بالمشــروعات  ومــروًرا 

المنظــم. واإلشــراف 

ويعنــي ذلــك أنــه فــي الســياقات التــي تتــم فيهــا مســاعدة أنــواع 
مختلفــة مــن فئــات المســتهدفين باســتخدام مبــادرات االقتصــاد 
الجزئــي، قــد تنشــأ الحاجــة إلــى منهــج متشــعب، حيــث يحصــل 

بعــض المســتفيدين علــى دعــم ومتابعــة أكثــر مــن اآلخريــن.

مؤشرات األداء
ــببها  ــود س ــي يع ــر الت ــل األس ــبة دخ ــي نس ــادة ف ــتخدم الزي تس
المباشــر إلــى مبــادرة االقتصــاد الجزئــي بمثابــة مؤشــر الكفــاءة 
األكثــر شــيوًعا، إلــى جانــب عــدد األســر التــي تمــت مســاعدتها 
وتجــاوزت خــط الفقــر. يقــدم كل مؤشــر مــن هــذه المؤشــرات 
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ــث  ــا، حي ــة اســتخدامها بمفرده ــي حال ــة ف ــر مكتمل ــات غي بيان
تعانــي مــن عيــوب مماثلــة. أوالً: ســيكون معناهــا غيــر متكمــل 
وال يشــمل المعلومــات الخاصــة بالدخــل األساســي لألســر. 
ــدره دوالر  ــًيا ق ــالً أساس ــك دخ ــي تمتل ــرة الت ــل، إن األس بالفع
مّكنــت  إذا   %40 بنســبة  دخلهــا  ســيزداد  واحــد  أمريكــي 
ــغ ال  ــد مبل ــن تولي ــرة م ــذه األس ــي ه ــادرة االقتصــاد الجزئ مب
يتجــاوز 40 ســنًتا. وبالمثــل، األســرة التــي يكــون دخلهــا 
دوالًرا أمريكًيــا واحــًدا فقــط وكانــت تحــت خــط الفقــر، ســتنجح 
فــي تجــاوز خــط الفقــر إذا مّكنــت مبــادرة االقتصــاد الجزئــي 
هــذه األســرة مــن توليــد دوالر أمريكــي واحــد إضافــي. ومــع 
ذلــك، عنــد اســتخدام المؤشــرين مًعــا، يعمــل المؤشــران بشــكل 
أفضــل حيــث تكمــل الطبيعــة النســبية للمؤشــر األول الطبيعــة 
يــزال  ال  ذلــك،  مــن  بالرغــم  الثانــي.  للمؤشــر  المعياريــة 
ــات  ــة باالختالف ــان مــن المشــكالت ذات الصل المؤشــران يعاني
فــي حجــم األســر. نــادًرا مــا تتفــاوت قيمــة المنحــة بيــن أســرة 
ــن عــن دخــل األســر  ــا يجعــل المؤشــرين المعبري وأخــرى، م
ــف  ــل، يختل ــا. وبالمث ــر حجًم ــر األصغ ــبًيا لألس ــزان نس يتحي
ــمَّ يوجــد خطــر أن  ــن ث ــت، وم ــدار الوق ــى م حجــم األســر عل
ــي  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــر مب ــي تأثي ــان ف ــرين يبالغ المؤش
فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا األســر قــد فقــدت عائلهــا أثنــاء 
تنفيــذ إحــدى هــذه المبــادرات )مثــالً بســبب الهجــرة، والوفــاة، 
والــزواج(18.  نتيجــة لذلــك، قــد تخضــع المؤشــرات التــي ُيعبــر 
عنهــا باألرقــام المجــردة –مــن حيــث الحــّد المرتبــط بمتوســط 
حجــم العائلــة- للترجيــح. علــى ســبيل المثــال، يمكــن القــول إن 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تتيــح لألســر توليــد دخــل إضافــي 
يعــادل نســبة %50 مــن التكلفــة الرســمية لســلة األغذيــة 

ــراد. ــة مــن 4 أف ألســرة مكون

إطار عمل رصد النتائج
إن الغــرض مــن إطــار عمــل رصــد النتائــج هــو ضمــان الحفاظ 
ــدار  ــى م ــج عل ــم البرنام ــة وراء تصمي ــرة المنطقي ــى الفك عل
مراحــل التنفيــذ وتقييــم األداء. ومــع ذلــك، غالًبــا مــا يعامــل هــذا 
ــم البرنامــج،  ــط بتصمي ــه إجــراء شــكلي مرتب ــى أن اإلطــار عل
ولذلــك ال ُيســتخدم بكفــاءة لتوجيــه إجــراءات البرنامــج. علــى 
ســبيل المثــال، فــي العديــد مــن الســياقات، ليــس مــن الغريــب 
إقــرار مشــروعات مبــادرات االقتصــاد الجزئــي علــى الرغــم 

قــد يتــم أيًضــا التقليــل مــن تأثيــر مبــادرة االقتصــاد الجزئــي فــي الســياقات التــي يكــون فيهــا   18
مفهــوم األســرة شــاماًل وتتــم إدارة موازنــة األســرة بواســطة فــرد واحــد لصالــح باقــي أفــراد 

األســرة.
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مــن أن خطــة العمــل الخاصــة باألســرة تشــير إلــى أن الدخــل 
ــر  ــن مؤش ــى م ــر أدن ــي الصغ ــروع متناه ــن المش ــع م المتوق
األداء الخــاص بالبرنامــج. قــد يرتبــط االســتخدام غيــر الفّعــال 
إلطــار عمــل رصــد النتائــج بالتفكيــر غيــر الكافــي الــذي يتــم 
ــس  ــم أن يعك ــن المه ــان. م ــض األحي ــي بع ــه ف ــاء صياغت أثن
ــى نحــو  ــة عل ــة المحلي ــج الخصوصي إطــار عمــل رصــد النتائ
مناســب لكــي يفهمهــا جميــع العامليــن ذوي الصلــة بالبرنامــج.

قــدرة المشــروعات علــى البقــاء وشــروطها المســبقة   3-2-6
واســتدامتها )متوســط المبلــغ(

أســاس  علــى  طلبهــا  المرجــح  المشــروعات  تمييــز  يجــب 
ــا  ــة م ــاء مراقب ــة أثن ــف، واألســئلة الموجه اســتراتيجيات التكي
ــر  ــوق غي ــي الس ــيوًعا ف ــر ش ــطة األكث ــع، واألنش ــد التوزي بع
الرســمي، والمشــروعات متناهيــة الصغــر األكثــر شــيوًعا التــي 
ــل  ــب تحلي ــر. يج ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــا مؤسس تدعمه
النفقــات واإليــرادات والتدفــق النقــدي المتوقــع لتحديــد ربحيــة 
كل مشــروع. علــى أســاس هــذا التحليــل، يجــب تحديــد مدخالت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، إلــى جانــب األصنــاف التــي 
ــي ســيحتاج  ــر والت ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ال توفره
ــذه  ــن ه ــي أن ُتمّك ــاح المشــروع. ينبغ ــتفيدون إلنج ــا المس إليه

ــة متوســط قيمــة المشــروع. ــة مــن معرف العملي

تحديد حجم المنحة
ــي  ــات الت ــد التحدي ــة أح ــب للمنح ــم المناس ــرة الحج ــد معاي تع
تواجــه تصميــم برنامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. يتــراوح 
متوســط المبلــغ المطلــوب إلطــالق مشــروع متناهــي الصغــر 
مــن ســياق آلخــر بشــكل كبيــر. قــد يــؤدي تقديــم منحــة بمبلــغ 
ــاد  ــادرات االقتص ــج مب ــة برنام ــة فاعلي ــى إعاق ــر كاٍف إل غي
الجزئــي بشــكل بالــغ، بينمــا تقديــم منحــة بمبلــغ كبيــر قــد يكــون 
لــه تأثيــر عكســي علــى كفــاءة البرنامــج. يعــد المســتفيدون مــن 
برامــج اإلغاثــة -الذيــن أطلقــوا مشــروًعا متناهــي الصغــر 
بالفعــل أو يرغبــون فــي ذلــك- أحــد أهــم مصــادر المعلومــات. 
وحيــث إن تكلفــة بــدء مشــروع متناهــي الصغــر تختلــف مــن 
ــة  ــوع آخــر، ينبغــي التعامــل بدق ــوع نشــاط مــن األنشــطة لن ن

ــغ المنحــة. مــع األنشــطة المتنوعــة التــي يمكــن دعمهــا بمبل

ــدة للدخــل  فــي الواقــع، قــد تبــدأ مجموعــة مــن األنشــطة المول
ــى تشــبع الســوق  ــؤدي إل ــا ي بقيمــة منحــة منخفضــة نســبًيا، م
بهــذه األنشــطة. وقــد يأتــي ذلــك علــى حســاب األســلوب 
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التصاعــدي، بإجبــار المســتفيدين علــى اختيــار نشــاط قــد 
ال يكونــون مهتميــن بــه فعــالً. نتيجــة لذلــك، يجــب عــدم 
ــر  ــي الصغ ــدء مشــروع متناه ــالزم لب ــى ال ــد األدن ــد الح تحدي
ــوب  ــى المطل ــد الحــد األدن ــل مــن األفضــل تحدي »عــادي«، ب
الــذي يســمح لمعظــم المســتفيدين بالبــدء فــي مشــروع متناهــي 
ــد  ــن المفي ــرض، م ــذا الغ ــق ه ــم. لتحقي ــن اختياره ــر م الصغ
استشــارة أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة. فــي الســياقات التــي 
يتوافــر بهــا مؤسســات تمويــل متناهــي الصغــر موثوقــة، يعــد 
متوســط القــرض األول وحــّده األقصــى المقــدم لــرّواد األعمــال 
متناهيــة الصغــر مــن المؤشــرات المفيــدة بشــكل عام علــى قيمة 
ــر  ــة الصغ ــال متناهي ــاعدة رّواد األعم ــة لمس ــة المطلوب المنح
الطموحيــن. يمتلــك مــزودو التدريــب المهنــي معلومــات ثريــة 
ــدء  ــد ب ــابقين عن ــن الس ــه المتدربي ــي تواج ــف الت ــول التكالي ح

ــر. ــة الصغ ــروعات متناهي مش

فــي بعــض الســياقات، قــد يكــون مــن المفيــد األخــذ فــي االعتبار 
ــبيل  ــى س ــة. عل ــة ألغــراض متنوع ــغ مختلف ــح بمبال ــم من تقدي
المثــال، بعــض األســر قــد ال تكــون قــادرة علــى بــدء مشــروع 
متناهــي الصغــر بهــدف توليــد دخــل نقــدي كبيــر، ولكنهــم قــد 
ــم  ــن إنتاجه ــي تحســن م ــن أحــد المشــروعات الت يســتفيدون م
الغذائــي. فــي مثــل هــذه الحــاالت، قــد يكــون تقديــم منحــة إغاثــة 
ــا  ــد تكــون مبلًغ تهــدف إلــى دعــم االســتهالك الذاتــي - التــي ق
أقــل بكثيــر مــن ذلــك المقــدم مــن مبــادرة االقتصــاد الجزئــي- 
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــك للجن ــح ذل ــل. يتي ــار األمث الخي
تقديــم بديــل لبعــض األســر التــي َتَقــرر عــدم أهليتهــا لالشــتراك 
ــتضعافهم  ــم اس ــي، رغ ــاد الجزئ ــادرة االقتص ــج مب ــي برنام ف
المؤكــد؛ بعبــارة أخــرى، يمكــن تنفيــذ برنامــج اإلغاثــة بمثابــة 
ــد  ــن ق ــي، ولك ــادرة االقتصــاد الجزئ ــن مب ــتقل ع ــج مس برنام
يســتخدم كالهمــا آليــات ســداد نقديــة متشــابهة. باإلضافــة إلــى 
توفيــر التكاليــف التشــغيلية، يتيــح ذلــك إحالــة المســتفيدين مــن 
ــة  ــج اإلغاث ــى برنام ــي إل ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــج مب برنام
ــن االســتهالك  ــز بي ــًبا. يســاعد التميي ــك مناس ــون ذل ــا يك عندم
الذاتــي وتوليــد الدخــل وقيــم المنــح المختلفــة لــكل غــرض 
منهمــا فــي التغلــب علــى بعــض الصعوبــات التــي تواجــه 

ــة المواشــي. ــي مشــروعات تربي بعــض الســياقات ف

مشروعات تربية المواشي
تعــد مشــروعات تربيــة المواشــي مــن أشــهر المشــروعات فــي 
ــا تكــون  ــا م ــا غالًب ــة، ولكنه ــة والريفي المناطــق شــبه الحضري
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ــن  ــق مســتهدفات األداء م ــي تحقي ــق ف ــي تخف المشــروعات الت
ــع  ــة توق ــى صعوب ــك إل ــبب وراء ذل ــود الس ــل. يع ــد الدخ تولي
ربحيــة مشــروعات تربيــة المواشــي، بالنظــر إلــى المتغيــرات 
المختلفــة التــي ينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار. نتيجــة لذلــك، 
يخفــق بعــض المســتفيدين فــي إدارة مشــروعهم بهــذه الطريقــة 
ــراء  ــم إج ــن المه ــك م ــرادات، لذل ــى اإلي ــى أعل للحصــول عل
تحليــل مناســب لربحيــة مشــروعات تربيــة المواشــي بمســاعدة 
ــا  ــدد، كم ــياق المح ــي الس ــي ف ــة المواش ــي تربي ــن ف المختصي
ــي  ــه الطب ــى التوجي ــتفيدين عل ــول المس ــم حص ــن المه ــه م أن
بإنشــاء  بينمــا ال ُيوصــى  المناســب.  البيطــري والتســويقي 
ــي،  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــن مب ــبًقا م ــددة مس ــة مح مجموع
ألن ذلــك يميــل إلــى إعاقــة العمليــة التصاعديــة الالزمــة لنجــاح 
هــذه المبــادرات، إال أنهــا أثبتــت أنهــا خيــار مفيــد عنــد التعامــل 
ــح  ــزج الصحي ــان الم ــي لضم ــة المواش ــروعات تربي ــع مش م
بيــن العلــف والرعايــة البيطريــة والمواشــي فــي المشــروع 

ــا. ليكــون مربًح

ــة  ــف لمشــروعات تربي يوجــد ســبب آخــر وراء األداء الضعي
المواشــي، وهــو أن األســر المســتضعفة التــي يتوفــر لديهــا 
التحفيــز واإلمكانيــة فــي المناطــق الريفيــة تكــون غيــر قــادرة 
علــى تقديــم مقتــرح مناســب لتوليــد الدخــل باســتخدام مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي. يعــد الســبب فــي ذلــك ببســاطة أنــه ال 
ــب  ــد الطل ــا يزي ــق، م ــذه المناط ــي ه ــوي ف ــوق حي ــد س يوج
علــى مشــروع تربيــة المواشــي، ألن البدائــل قليلــة. عــادة مــا 
تقــدم المقترحــات المقبولــة تدابيــر بديلــة للنفقــات وتحســين 
االكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء والحالــة االجتماعيــة. كمــا تــؤدي 
المشــروعات إلــى تحســين االندمــاج االجتماعــي وزيــادة القدرة 
علــى التغلــب علــى الصدمــات المتعلقــة بُســُبل العيــش. فــي مثل 
هــذا الوضــع، يوجــد خيــار آخــر لمشــروعات تربيــة المواشــي، 
وهــو جمعهــا فــي برنامــج مســتقل علــى مســتوى القطــاع، قــد 
ــى نحــو  ــى قطــاع أوســع وعل ــذ البرنامــج عل ــك تنفي ُيســهِّل ذل

ــف. ــر ترشــيًدا للتكالي أكث

المشروعات الجماعية
ــا  ــة عندم ــل المقترح ــد البدائ ــة أح ــروعات الجماعي ــد المش تع
اختيــار  فــي  صعوبــات  أو  الموازنــة  علــى  قيــود  توجــد 
ــم  ــلت معظ ــد فش ــا. لق ــي تجنبه ــك، ينبغ ــع ذل ــتفيدين. وم المس
المحــاوالت لتشــجيع المســتفيدين علــى التقــدم فــي مجموعــات، 
وهــذا هــو الســبب فــي أن المشــروعات الجماعيــة ينبغــي 
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ــي  ــد ينبغ ــة، وبالتأكي ــددة للغاي ــروف مح ــي ظ ــط ف ــا فق تنفيذه
ــي تواجــه  ــات الت ــى التحدي ــب عل ــيلة للتغل ــا وس ــدم اعتباره ع

االســتهداف أو محدودّيــات الموازنــة.

المشــروعات  وراء  شــيوًعا  األكثــر  األســباب  يلــي  فيمــا 
الناجحــة: الجماعيــة 

ــا  ← ــن أشــخاص إم ــة م ــل طواعي ــون المجموعــة بالفع تتك
بينهــم صلــة قرابــة أو يعرفــون بعضهــم البعــض منــذ فترة 
طويلــة قبــل تكويــن هــذه المجموعــة. وغالًبــا مــا تتوافــر 
لــدى أفــراد المجموعــة خبــرة ســابقة فــي إدارة األصــول 

المشــتركة.
يشارك جميع أفراد المجموعة في المشروع بنشاط. ←
يتــم تنفيــذ المشــروع الجماعــي ألن المشــروع يحتــاج  ←

ــر مــن قيمــة المنحــة وحدهــا، أو  ــى أمــوال ناشــئة أكث إل
ــر  ــع المخاط ــي توزي ــون ف ــة يرغب ــراد المجموع ألن أف
المرتبطــة بالمشــروع، أو ألن أفــراد المجموعــة يتمتعــون 
ــا البعــض. ــل بعضه ــون أصــوالً تكم ــارات أو يمتلك بمه

يبلــغ عــدد األفــراد فــي المشــروعات الجماعيــة الناجحــة  ←
أقــل مــن خمســة أفــراد.

لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة تحليــل قــدرة 
ــتدامتها،  ــبقة واس ــروطها المس ــاء وش ــى البق ــروعات عل المش

ُيرجــى الرجــوع إلــى القســم الثالــث.

تحديد المجيبين الرئيسيين وإطاعهم واستشارتهم  4-2-6
يشــمل المجيبيــن الرئيســيين بوجــه عــام األشــخاص الذيــن 
يعملــون فــي المجــاالت السياســية والفنيــة. ينقســم الغــرض 
ــو الحصــول  ــب األول ه ــن: الجان ــى جانبي ــارتهم إل ــن استش م
علــى نصائحهــم حــول تصميــم البرنامــج، والجانــب الثانــي هــو 
الحصــول علــى دعمهــم مــن خــالل إطالعهــم علــى البرنامــج 

ــه. ــة وإشــراكهم في ــذ البداي من

قد يكون المجيبون الرئيسيون:

مســؤولي  ← ضــّم  األفضــل  مــن  حكومييــن:  ممثليــن 
إلــى  عــام  بوجــه  الرئيســيين  والشــركاء  الــوزارات 
ــداف  ــى أه ــم عل ــة. ويجــب إطالعه ــذ البداي ــج من البرنام
وأســاليب المشــروع، كمــا ينبغــي إطالعهــم علــى أحــدث 
ــدم بانتظــام. إذا شــمل  ــن تق ــج م ــه البرنام ــا وصــل إلي م
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البرنامــج عنصــًرا نقدًيــا، فيجــب توضيــح نظــام االختيــار 
ــتغالل  ــاءة اس ــول إس ــاوف ح ــة أي مخ ــة إلزال والمتابع
علــى  الســلطات  مــع  القويــة  العالقــة  تعــد  األمــوال. 
ــج  ــري البرنام ــبة لمدي ــة بالنس ــوزاري مهم ــتوى ال المس
بهــدف الحصــول علــى النفــوذ الــالزم عنــد التعامــل 
مــع مجالــس البلديــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا كانــت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى عالقــة جيــدة مــع 
الســلطات رفيعــة المســتوى، فقــد تشــعر مجالــس البلديــة 
بمزيــد مــن المســؤولية نحــو المنظمــة عنــد اختيــار 

المســتفيدين ومتابعتهــم.
بالــوزارات  ← موظفيــن  يكونــون  قــد  فنيــون:  خبــراء 

ــن  ــن ع ــة(، أو ممثلي ــل وزارة الزراع ــة )مث المتخصص
الجمعيــات التعاونيــة، أو مهنييــن ذوي صلــة )أطبــاء 
بيطرييــن(، أو أعضــاء بالجامعــات أو المعاهــد التدريبية. 
يعــد هــؤالء األشــخاص مفيديــن فــي بدايــة تنفيــذ البرنامــج 
للتحقــق مــن صحــة االفتراضــات الخاصــة بقابليــة تطبيــق 
المخاطــر  إلــى  واإلشــارة  المبــادرات  مــن  مجموعــة 
المحتملــة. وفــي مرحلــة الحقــة، يمكــن اســتخدامهم/
توظيفهــم بمثابــة مراقبيــن بالبرامــج التــي تحتــوي علــى 

ــة. ــة القوي ــدرات الفني ــاء الق عنصــر بن
إخطــار  ← يجــب  وأخيــًرا،  أخــرى:  فاعلــة  أطــراف 

مجــال  فــي  العاملــة  األخــرى  الفاعلــة  األطــراف 
المســاعدات اإلنســانية، وباألخــص األطــراف التــي تنفــذ 
برامــج مشــابهة. كمــا يجــب إنشــاء ُنُظــم لتجنــب التكــرار 

والتنســيق. التكامــل  وضمــان 
اإلدارة وتنسيق اللوجستيات وآليات اإلشراف  5-2-6

مــن األفضــل أن يتــم تنفيــذ برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
مــن خــالل تقديــم التحويــالت النقديــة المشــروطة. فــي مثــل هذه 
ــذه التعــاون الوثيــق  ــم البرنامــج وتنفي الحــاالت، يتطلــب تصمي
ــاالت  ــي ح ــن االقتصــادي واإلدارة. وف ــل األم ــرق عم ــن ف بي
نــادرة ال تكــون فيهــا األمــوال النقديــة اختياريــة، يــؤدي فريــق 
ــراك  ــب إش ــك، يج ــة ذل ــا. نتيج ــتيات دوًرا مهًم ــل اللوجس عم
فريــق عمــل اإلدارة )وفريــق عمــل اللوجســتيات، كلمــا أمكــن( 
بالكامــل منــذ البدايــة حتــى يتوافــر لديهــم الوقــت الكافــي للبحــث 
ــى  ــج عل ــم البرنام ــة لدع ــم المعني ــق إجراءاته ــة تطبي ــي كيفي ف
ــار  ــراء اختب ــب إج ــج، يج ــالق البرنام ــل إط ــو. قب أفضــل نح
ــد  ــوات االتصــال والمواعي ــك قن ــي ذل ــا ف ــة بالكامــل، بم للعملي
النهائيــة، لضمــان موافقــة الجميــع علــى أدوارهــم ومســؤولياتهم 
ــة؛  ــه شــديد األهمي ــا، ولكن ــر تافًه ــذا األم ــدو ه ــد يب ــة. ق المعني
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أثبتــت التجربــة أن العوائــق األولــى التــي تظهــر عنــد إطــالق 
ــم  ــي تكــون مــن الداخــل. ت ــادرات االقتصــاد الجزئ برامــج مب
توفيــر مزيــد مــن التفاصيــل حــول إجــراءات التحويــالت 
النقديــة الخاصــة بمبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي القســم 

الثالــث.

المــوارد )البشــرية، والمتعلقــة بالموازنــة، والمعدات،   6-2-6
والوقت(

عنــد التخطيــط للمــوارد الالزمــة، يجــب أخــذ نقطتين رئيســيتين 
ــاد  ــادرات االقتص ــي أن مب ــى ه ــة األول ــار: النقط ــي االعتب ف
فــي  وقًتــا  وتســتغرق  للمــوارد  االســتخدام  كثيفــة  الجزئــي 
إعدادهــا بشــكل أكبــر مــن تدخــالت اإلغاثــة واإلنتــاج العاديــة. 
ــع  ــج وض ــط للبرام ــد التخطي ــيوًعا عن ــر ش ــأ األكث ــد الخط ُيع
مســتهدفات غيــر واقعيــة مــن حيــث عــدد المســتفيدين وطلــب 
مــوارد بشــرية غيــر كافيــة. يعتمــد عــدد المســتفيدين والمــوارد 
المطلوبــة إلطــالق البرنامــج علــى مــا إذا كان البرنامــج يدعــم 
رّواد األعمــال متناهيــة الصغــر الحالييــن الذيــن يتعافــون مــن 
صدمــة، أو مــا إذا كان البرنامــج يســعى إلــى دعــم األســر 
المســتضعفة التــي ترغــب فــي بــدء أنشــطة جديــدة مولــدة 
للدخــل. إذا كان الهــدف الرئيســي مــن البرنامــج هــو مســاعدة 
ــن  ــي م ــى التعاف ــن عل ــر الحاليي ــة الصغ ــال متناهي رّواد األعم
الصدمــات، فيمكــن جعــل هيــكل البرنامــج بســيًطا وخاصــة إذا 

ــن. ــتفيدين المتضرري ــد المس ــهل تحدي ــن الس كان م

ومــن العوامــل الرئيســية بشــأن متطلبــات المــوارد البشــرية هــو 
مــا إذا كان البرنامــج يتــم تنفيــذه نقدًيــا أو عينًيــا، كمــا هــو 

ــة )8(. ــي دراســة الحال موضــح ف

تعــد جــودة ونوعيــة المــوارد البشــرية مســألة شــديدة األهميــة 
بالنســبة لنجــاح البرنامــج. يجــب أن يبــدأ البرنامــج بعــدد 
ــي،  ــكل مســؤول ميدان ــن 100 مشــروع ل ــل م مشــروعات أق
ــد  ــن تعهي ــج، يمك ــدم البرنام ــه بتق ــبان أن ــي الحس ــع األخــذ ف م
جــزء مــن المراقبــة لتخفيــف الحمــل مــن علــى الموظفيــن 
وجعلهــم يتفرغــون للمراحــل األكثــر طلًبــا مــن دورة البرنامــج. 
ــب أال  ــاركين، يج ــن المش ــدد الموظفي ــن ع ــر ع ــض النظ وبغ
ــج  ــذ البرنام ــن تنفي ــى م ــي للســنة األول يتجــاوز الهــدف الواقع

ــروعات. ــن المش ــات م بضــع مئ
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يجــب أيًضــا األخــذ فــي االعتبــار أقدميــة المســؤولين الميدانييــن 
عنــد تكليفهــم فــي المرحلــة التجريبيــة لمشــروع مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي. إذا نجــح المشــروع التجريبــي، فيمكــن 
ــراك  ــي إش ــك، ينبغ ــر. لذل ــكل كبي ــج بش ــم البرنام ــادة حج زي
المســؤولين الميدانييــن ذوي األقدميــة فــي إحــدى المراحــل 
ــر  ــدم التقدي ــعروا بع ــى ال يش ــي، حت ــروع التجريب ــاء المش أثن

ــج. ــاق البرنام ــيع نط ــاء توس أثن

وأخيــًرا، مــن المهــم تذكــر أن جــزًءا كبيــًرا مــن نجــاح البرنامج 
يعتمــد علــى رغبــة اإلدارة فــي تخصيــص المــوارد لــه. لذلــك، 
ــك  ــاعد ذل ــج، فسيس ــروط البرنام ــداف وش ــح أه ــب توضي يج
علــى إشــراك األشــخاص علــى المســتوى الداخلــي وإدارة 

ــات. التوقع

باإلضافــة إلــى وضــع موازنــة مناســبة للبرنامــج، تجــب إدارة 
االقتطــاع المحتمــل مــن الموازنــة بشــكل مناســب. يجــب تحذير 
اإلدارة العليــا مــن مخاطــر تخفيــض قيمــة المنحــة فــي أول رد 
فعــل علــى الحاجــة إلــى االقتطــاع مــن الموازنــة. وكمــا ذكــر 
ســابًقا، تقلــل قيمــة المنحــة المنخفضــة مــن نــوع المشــروعات 
ــتخدام  ــع باس ــى أرض الواق ــا عل ــن تنفيذه ــي يمك ــة الت المختلف
إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. فــي بعــض الحــاالت، قــد 
ُيعيــق ذلــك بشــدة تعــدد اســتخدام برنامــج مبــادرات االقتصــاد 
ــه. يجــب البحــث  ــى انتشــاره وفاعليت ــر عل ــد يؤث ــي، وق الجزئ
فــي االقتطــاع المحتمــل مــن الموازنــة علــى نحــو مناســب؛ فــي 
حالــة تقليــل حجــم البرنامــج، فــإن الخيــار األكثــر منطقيــة هــو 

التقليــل مــن عــدد المســتفيدين المتوقعيــن.

ــادرات االقتصــاد  ــق مب ــي فري ــن ف ــراد المحتملي ــم إدراج األف ت
الجزئــي كمــا تــم وصــف مهامهــم أدنــاه. ُيرجــى مالحظــة أنــه 
ليســت كل المناصــب واجًبــا توافرهــا فــي كل ســياق وأنــه 

ــزوم19.  ــد الل ــددة عن ــام مح ــد مه ــن تعهي يمك

المراقبون المحليون
ينفــذ المراقبــون المحليــون المراقبــة علــى أرض الواقــع، كمــا 
يمثلــون للمســتفيدين مصــدًرا محلًيــا للدعــم والمعلومــات. وعنــد 
اللــزوم، يقومــون بإحالــة المســتفيدين لمصــادر المعلومــات 
ــون  ــم يقوم ــا أنه ــة. كم ــألة معين ــول مس ــرى ح ــة األخ المحلي

ــة  ــم أنظم ــام بتصمي ــي االهتم ــددة، ينبغ ــام مح ــد مه ــا لتعهي ــن المزاي ــد م ــد العدي ــا توج بينم  19
للحوافــز وإعــداد التقاريــر، التــي تضمــن اســتيفاء معاييــر الخدمــات المرغوبــة.
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بالمراقبــة علــى نطــاق أضيــق ممــا ينفــذه العاملــون الميدانيــون 
ــي بعــض  ــل ف ــة أق ــر، وبتكلف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي باللجن
األحيــان. ُيحيــل المراقبــون المحليــون المعلومــات إلــى العاملين 
الميدانييــن باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الذيــن يتواصلــون 

مــع المراقبيــن عــن قُــرب.

يحتــاج المراقبــون المحليــون إلــى امتــالك فهم متعمــق لألهداف 
ــع  ــي، وجم ــادرات االقتصــاد الجزئ واألغــراض الخاصــة بمب
ــاء  ــروع، وإعط ــدم كل مش ــدى تق ــة بم ــات ذات الصل المعلوم
تعليقــات حــول التنفيــذ بوجــه عــام. ومــع ذلــك، ينفــذ العاملــون 
الميدانيــون باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر جانًبــا كبيــًرا مــن 

تقييــم التأثيــر وتصحيــح أخطــاء التوزيــع.

الخبراء الزراعيون
ــق  ــي فري ــن ف ــراد المهمي ــن األف ــون م ــراء الزراعي ــد الخب يع
ــي المناطــق  ــى األخــص ف ــي، وعل ــادرات االقتصــاد الجزئ مب
ــي  ــرة ف ــراكهم بكث ــم إش ــث يت ــة، حي ــبه الحضري ــة وش الريفي
المراقبــة وتقديــم الدعــم الــالزم للمنــح الزراعيــة )البيــوت 

الزجاجيــة، وإنتــاج الحقــول المفتوحــة، وغيــر ذلــك(.

لتنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، تميــز اللجنــة الدوليــة 
ــن  ــاريين الزراعيي ــن االستش ــام بي ــه ع ــر بوج ــب األحم للصلي
الخبــراء  إشــراك  يتــم  األقدميــة؛ حيــث  المســتجدين وذوي 
الزراعييــن المســتجدين فــي المهــام الميدانيــة فقــط، مثــل إســداء 
النصائــح للمســتفيدين حــول أفضــل الممارســات، ومراقبــة 
المشــروعات، ومعالجــة اآلفــات، وتقييــم المحاصيــل، وتنظيــم 
ــة  ــون ذوو األقدمي ــراء الزراعي ــا الخب ــة. أم ــات التثقيفي الجلس
ــح  ــدون النصائ ــم يس ــها، ولكنه ــة نفس ــام الميداني ــؤدون المه في
الزراعيــة،  المدخــالت  وشــراء  البرنامــج،  تصميــم  حــول 
ــم الموســمي، كمــا يقدمــون المعلومــات الحيويــة حــول  والتقوي

ــة. ــل المحلي ــق بالمحاصي ــا يتعل ــوق فيم الس

األطباء البيطريون
يــؤدي األطبــاء البيطريــون مهــام المراقبة والدعــم؛ حيث ينبغي 
ــي  ــم الرئيس ــون دوره ــج، ويك ــم البرنام ــي تصمي ــراكهم ف إش
هــو زيــارة المســتفيدين وتقديــم النصائــح لهــم حــول علــف 
المواشــي وتحســين األوضــاع الخاصــة بمــأوى حيواناتهــم. 
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يكشــف األطبــاء البيطريــون علــى صحــة الحيوانــات ويقدمــون 
ــة  ــة الدولي ــدد اللجن ــة الضــرورة. ال تس ــي حال ــة ف ــا األدوي له

ــا. ــف العــالج البيطــري دائًم ــر تكالي ــب األحم للصلي

المسؤولون الميدانيون
تتنــوع مهــام المســؤولين الميدانييــن، حيــث يتــم إشــراكهم فــي 
كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج، ويكونــون مســؤولين عــن 
ــن  ــرة عامي ــي فت ــؤول الميدان ــتغرق المس ــق. يس ــه المطل نجاح
ــا بجميــع المهــام والواجبــات المتضمنــة  تقريًبــا ليصبــح ُملّمً
بأحــد برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي )بمــا فــي ذلــك 
وضــع خطــة ســنوية لمكتبــه، وإدارة المراقبيــن المحلييــن، 
المعلومــات،  نشــر  وتنظيــم  االستشــاريين،  بيــن  والتنســيق 
ــع(.  ــات التوزي ــم عملي ــع األســر، وتنظي ــالت م وإجــراء المقاب
يكــون المســؤول الميدانــي قــادًرا علــى إجــراء 7 إلــى 8 
مقابــالت اختيــار فــي المتوســط يومًيــا، أو 10 إلــى 12 زيــارة 
مراقبــة. عــادة مــا يشــرف المســؤول الميدانــي علــى نحــو 
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــق بمب ــى 70 مشــروًعا يتعل 60 إل
فــي الوقــت نفســه، وقــد تــزداد إلــى نحــو 100 مشــروع فــي 
الســنة. تتــراوح هــذه األرقــام بشــكل كبيــر مــن ســياق آلخــر، 
حســب المســافة بيــن المســتفيدين والمكاتــب الميدانيــة، ونســبة 
المطلــوب  المقبوليــن، والدعــم  المســتفيدين  إلــى  المتقدميــن 

توفيــره للمســتفيدين.

يــؤدي المســؤولون الميدانيــون المســتجدون وذوو األقدميــة 
المهــام نفســها، ومــع ذلــك، يكــون المســؤولون الميدانيــون ذوو 
األقدميــة مســؤولين عــن التنســيق الكلــي بيــن فريــق مبــادرات 

االقتصــاد الجزئــي داخــل المكتــب وعــن إعــداد التقاريــر.

مدير البرنامج
يعــد مديــر البرنامــج مســؤوالً عــن تطويــر البرنامــج، وإعــداد 
التقاريــر الخاصــة بــه، وعــن جودتــه الكليــة؛ حيــث يقــرر 
ــط  ــى التخطي ــج، ويشــرف عل ــام الخاصــة بالبرنام ــداف الع أه
الســنوي للمكاتــب الميدانيــة، ويتابــع مــدى تقدمهــا. كمــا ينســق 
ــادرات  ــة بمب ــرية الخاص ــوارد البش ــن الم ــج بي ــر البرنام مدي
االقتصــاد الجزئــي، ويضمــن توافــر الدعــم والتدريــب الكافــي 
ــة  ــب الميداني ــع المكات ــي جمي ــان تبن ــى ضم ــجع عل ــم، وُيش له
ألســلوب متوافــق واحتــرام اإلجــراءات وفهمهــا. يســاهم مديــر 
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البرنامــج فــي حــل المشــكالت ويــؤدي دور شــخص مرجعــي 
ــج  ــث أدوات البرنام ــوم بتحدي ــا يق ــن، كم ــؤولين الميدانيي للمس

ــية. ــغيل القياس ــراءات التش وإج

إطار عمل المساءلة  7-2-6
ــا لإلجــراءات بمــا  يعــد ضمــان تصميــم البرنامــج وتنفيــذه وفًق
يزيــد مــن مســاءلة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أمــام 
ــع برامــج األمــن  ــي جمي ــة ف مســتفيديها عنصــًرا شــديد األهمي
االقتصــادي. وبهــذه الطريقــة، تحتــاج البرامــج إلــى تصميمهــا 
وفًقــا لممارســات الحــد األدنــى الخاصــة بالمســاءلة أمام الســكان 
للصليــب  الدوليــة  باللجنــة  الخاصــة   )AAP( المتضرريــن
ــاءلة  ــر المس ــن تدابي ــًدا ع ــه بعي ــر أن ــر بالذك ــر20.  جدي األحم
التــي تنطبــق علــى جميــع برامــج اإلغاثــة، توجــد شــروط 
إضافيــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتدخــالت اإلنتاجيــة، مثــل 
ــة حــول  ــي نظــرة عام ــا يل ــي. فيم ــادرات االقتصــاد الجزئ مب
ــي؛  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــة بمب ــاط المتعلق ــم النق ــض أه بع
لمزيــد مــن المعلومــات، ُيرجــى الرجــوع إلــى المســاءلة أمــام 

.)AAP( الســكان المتضرريــن

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ممارســات الحــد األدنــى الخاصــة بالمســاءلة أمــام   20
 Minimum Practices for Accountability to Affected( المتضرريــن  الســكان 

Populations(، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف )مســتند داخلــي(.
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نقاط مهمة لضمان تنفيذ إطار عمل المساءلة على نحو مناسب
يتــم وضــع آليــة مناســبة للشــكاوى واالســتجابة الســتقبال شــكاوى حول جودة األنشــطة 	 

ــة الشــكاوى علــى وضــع أنظمــة للتعامــل مــع  وحســن توقيتهــا. يجــب أن تشــجع آلي
الشــكاوى األكثــر حساســية )التــي تشــمل شــكاوى حــول االحتيــال واالعتــداء الجنســي 

واالســتغالل ذي الصلــة بالبرنامــج(.
يتــم تحديــد أكثــر مــن قنــاة الســتقبال الشــكاوى، لضمــان رفــع الفئــات المختلفــة فــي 	 

المجتمــع للشــكاوى بأمــان وفاعليــة.
ــل االتجاهــات 	  ــات واســتخدامها لتحلي ــات للشــكاوى والتعليق يمكــن إنشــاء قاعــدة بيان

ــة. ــى مســتوى األماكــن المختلف ــى مــدار الوقــت وعل عل
ينبغــي تصميــم أســلوب الســتقبال الشــكاوى واالســتجابة لهــا، واالســتعانة بالمدخــالت 	 

المقدمــة مــن أفــراد المجتمــع فــي التصميــم، لضمــان ســالمة الجميــع وعــدم شــعورهم 
ــات،  ــال، واألوالد والبن ــاء والرج ــك النس ــي ذل ــا ف ــم )بم ــهولة وصوله ــد وس بالتهدي

والفئــات المســتضعفة والمهمشــة(.
يتــم توثيــق آليــة الشــكاوى واالســتجابة الخاصــة بالبرنامــج، واإلجابــات عــن األســئلة 	 

التاليــة:
ما الغرض من اآللية وما محدودّياتها؟- 
كيف يمكن رفع الشكاوى )وتشمل الشكاوى ذات الصلة بالعاملين(؟- 
مــا الخطــوات المطلــوب اتخاذهــا للتعامــل مــع الشــكاوى )وتشــمل كيفيــة التحقيــق - 

فــي الشــكاوى واإلطــار الزمنــي المخصــص لذلــك(؟
كيــف ســيتم التعامــل مــع ادعــاءات االســتغالل واالعتــداء )بمــا فــي ذلــك االدعــاءات - 

ذات الطبيعــة الجنســية( علــى نحــو مناســب؟
كيف ستتم االستجابة للشكاوى؟- 
ما المطلوب تنفيذه لضمان السرية وعدم الثأر؟- 
كيف يتم التعامل مع الشكاوى خارج نطاق اآللية وإحالتها بشكل مناسب؟- 

ــغ والوســائط المناســبة 	  ــم نشــر معلومــات حــول البرنامــج باســتخدام اللغــة والصي يت
التــي يمكــن للمســتفيدين والمجتمعــات المتضــررة الوصــول إليهــا وفهمهــا، بمــا فــي 

ــات المســتضعفة والمهمشــة. ــك الفئ ذل
يتم إخطار المستفيدين والمجتمعات بما يلي:	 

الجوانب األساسية الختصاص اللجنة الدولية للصليب األحمر وقيمها ودورها؛- 
المعايير والعملية الخاصة باختيار المستفيدين؛- 
أهداف البرنامج، وتواريخ بدايته وانتهائه، واألنشطة المخطط لها؛- 
الســلوك المتوقــع مــن جميــع العامليــن لــدى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أثنــاء - 

عقــد الصفقــات الخاصــة بالبرنامج/المشــروع المنعقــدة بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر والمســتفيدين؛

ــغ -  ــول المبل ــية ح ــة الرئيس ــات المالي ــم المعلوم ــب تقدي ــة: يج ــالت النقدي ــي التدخ ف
ــه؛ ــيتم تحويل ــذي س ال

فــي التدخــالت اإلنتاجيــة فقــط: مشــاركة المعلومــات الماليــة الالزمــة حــول البرنامج - 
مــع المســتفيدين والمجتمعــات المعنية.
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يمكــن للمســتفيدين والمجتمعــات المعنيــة تمييــز العامليــن والمتطوعيــن بســهولة، 	 
ــياق. ــب الس حس

يتمتــع العاملــون الميدانيــون بصالحيــة الوصــول إلــى معلومــات البرنامــج )كمــا هــو 	 
مذكــور فــي مقتــرح المشــروع وخطــة البرنامــج(، كمــا أنهــم مدركــون لدورهــم فــي 

مشــاركة التفاصيــل مــع األشــخاص.
يتــم تحديــد األســاليب المفضلــة لمشــاركة المعلومــات علــى أســاس المدخــالت الــواردة 	 

مــن المجتمــع المعنــي.
يتم توفير خيار لقبول التعليقات على المعلومات التي تمت مشاركتها.	 
ــتفيدين 	  ــة المس ــج، إلحاط ــدة البرام ــالل م ــتمر خ ــل المس ــى التواص ــاظ عل ــم الحف يت

والمجتمعــات بالمعلومــات باســتمرار.
يتــم إخطــار المســتفيدين والمجتمعــات بمــدى تقــدم البرنامــج وأي تغييــرات قــد أُدخلــت 	 

علــى خطــط التنفيــذ.
تتحقق فرق العمل مما إذا وصلت المعلومات للفئات المستهدفة.	 
تتم إحاطة المجتمعات بحقها في إرسال تعليقات ورفع الشكاوى.	 
يتفهــم العاملــون فــي البرنامــج الفــرق بيــن التعليقــات والشــكاوى، وأهميــة كليهمــا فــي 	 

تحســين جــودة البرنامــج.
تتــم إحاطــة العامليــن والمتطوعيــن والمســتفيدين وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن 	 

ــم التدريــب  ــم تقدي بالمجتمــع بأســلوب التعامــل مــع الشــكاوى )اإلجــراءات(. كمــا يت
ــد الحاجــة. عن

يتســلم العاملــون الميدانيــون التعليقــات والشــكاوى بوصفهــا جــزًءا مــن عملهــم 	 
اســتخدامها. للمديريــن لضمــان  بتوصيلهــا  اليومــي، ويقومــون 

ــك تســجيل 	  ــم التعامــل معهــا بانتظــام، ويشــمل ذل ــرون أن الشــكاوى يت يضمــن المدي
ــة الشــكاوى بانتظــام. ومراجع

تتم االستجابة للشكاوى.	 
يتــم اتخــاذ اإلجــراء الــالزم لتعديــل البرامــج بنــاء علــى التعليقــات والشــكاوى بأســرع 	 

مــا يمكــن وبقــدر المســتطاع.
يتم إشراك المجتمعات والشركاء في آلية التعليقات/ الشكاوى.	 
يتــم تعزيــز المهــارات والقــدرات الحاليــة علــى مســتوى المجتمــع بوصفهــا جــزًءا مــن 	 

تنفيــذ البرنامــج، بمــا يشــمل توفيــر بنــاء القــدرات لتمكيــن األشــخاص مــن تأديــة دور 
متنــاٍم فــي تنفيــذ البرنامــج.

ــك النســاء والرجــال، واألوالد 	  ــي ذل ــا ف ــع )بم ــراد المجتم ــح للمســتفيدين وأف التوضي
والبنــات، والفئــات المســتضعفة والمهمشــة( كيفيــة مراقبــة مــدى تقــدم البرنامــج 

ــهم. بأنفس
إجــراء مراجعــات دوريــة علــى البرنامــج مــع المســتفيدين والمجتمعــات، لفهم مســتوى 	 

الرضــا عــن البرنامــج، بمــا فــي ذلــك تصــور األشــخاص للقيمــة مقابــل المال.
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التنفيذ  3-6
وضع البرنامج تحت التجربة  1-3-6

كمــا ُذكــر أعــاله، يعــد حجــم مبــادرات االقتصــاد الجزئــي غيــر 
محــدود. أظهــرت الخبــرات الســابقة أنــه مــن الممكــن اســتهداف 
مــا بيــن 1000 إلــى 2000 أســرة ســنوًيا، ولكنهــا مهمــة 
ُتشــّكل تحدًيــا كبيــًرا، علــى األقــل فــي أول خمــس ســنوات مــن 
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــتخدام مب ــد اس ــج. عن ــذ البرنام تنفي
ــن  ــون م ــد يك ــادي، ق ــاش االقتص ــر لالنتع ــل مبك ــة تدخ بمثاب
ــك،  ــة. ومــع ذل ــذ البداي الضــروري إطــالق برنامــج ضخــم من
عنــد البحــث فــي تجربــة أســاليب جديــدة، ُينصــح بتنفيــذ 

ــي أوالً. ــروع تجريب مش

تشــمل النقــاط الرئيســية المطلــوب وضعهــا فــي االعتبــار لتنفيــذ 
مشــروع تجريبــي ناجــح مــا يلــي:

البــدء بعــدد صغيــر: يجــب التأكــد مــن أن حجم المشــروع  ←
التجريبــي يتيــح تخصيــص وقــت كاٍف لمتابعــة كل أســرة 
ــن وضــع  ــن م ــك للتمك ــرب، وذل ــن قُ ــاعدتها ع ــم مس تت
اســتنتاجات مفيــدة. اقتصــرت المشــروعات التجريبيــة 

الســابقة علــى عــدد قليــل مــن األســر مثــل 24 أســرة.
ــر المــوارد  ← ــرب: يجــب التأكــد مــن تواف المتابعــة عــن قُ

ــط  ــتفادة وضب ــدروس المس ــق ال ــة لتوثي ــرية الالزم البش
ــا. ــراءات وفقه اإلج

تجربــة أســاليب مختلفــة: ُيوصــى باإلقــدام علــى تجربــة  ←
أســاليب مختلفــة وتقبــل حــدوث أخطــاء. ال يعد المشــروع 
ــكالت،  ــوع مش ــذه دون وق ــم تنفي ــا إذا ت ــي ناجًح التجريب
ولكــن يعــد ناجًحــا إذا ألهــم دروًســا كافيــة لتوســيع نطــاق 

البرنامــج دون مواجهــة تحديــات غيــر متوقعــة.

اختيار المنطقة  2-3-6
بمجــرد تحديــد المجموعــة المســتهدفة بوضــوح، ينبغــي تحديــد 
ــى  ــاًء عل ــك بن ــم ذل ــج. يت ــة إلطــالق البرنام المناطــق المحتمل
معرفــة المكتــب الميدانــي بالســكان المســتهدفين فــي المناطــق 
ــى المؤشــرات  ــة إل ــي نطــاق مســؤوليتها باإلضاف ــع ف ــي تق الت
ــرات  ــذه المؤش ــمل ه ــن أن تش ــر. يمك ــزم األم ــرى إن ل األخ
أرقاًمــا قياســية قائمــة علــى االســتبيانات أو مجموعــة مــن 
ــي  ــون مناســبة ف ــد تك ــي ق ــة الت مؤشــرات االســتضعاف البديل

ــة )4(. ــي دراســة الحال ــا هــو موضــح ف ســياق محــدد، كم
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ــه  ــن إدارت ــة يمك ــم المنطق ــان أن حج ــو ضم ــا ه ــّم هن ــا يه م
مــن حيــث عــدد المشــروعات المحتملــة وأن هنــاك أســباًبا 
الختيــار منطقــة مــا وتفضيلهــا علــى مناطــق أخــرى مــن حيــث 
االســتضعاف. لتجنــب الحيــرة أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، مــن المهــم 
تحديــد مناطــق التدخــل جغرافًيــا وأن يــدرك عامــة النــاس حدود 
مناطقهــم بوضــوح. لذلــك ُينصــح باســتخدام الكيانــات المعتمــدة 
جغرافًيــا مــن الناحيــة اإلداريــة. قــد يتــراوح حجــم منطقــة 
التدخــل مــن مركــز جمعــي واحــد إلــى منطقــة بأكملهــا. تتمتــع 
المكاتــب الميدانيــة بحريــة نســبية لتعديــل حجــم كل منطقــة وفًقــا 
للمــوارد البشــرية المتاحــة لديهــا والموازنــة الخاصــة بهــا. 
للقيــام بذلــك، ينبغــي أخــذ النســب التاليــة فــي االعتبــار: نســبة 
ــي ســتنطبق عليهــم الشــروط، ونســبة  الســكان المســتهدفين الت
مقدمــي الطلــب الذيــن ســيتم اختيارهــم. قــد تؤثــر عوامــل مثــل 
االســتضعاف الشــديد للســكان المســتهدفين الذيــن يعيشــون فــي 
منطقــة محــددة، أو حملــة نشــر معلومــات حــول البرنامــج، أو 
تغييــر فــي معاييــر االختيــار علــى هــذه النســب، لذلــك ينبغــي 

وضعهــا فــي االعتبــار.

يعتمــد االختيــار النهائــي علــى مجموعــة مــن االعتبــارات 
العمليــة )مثــل مســافة الُبعــد عــن المكتــب، وحجــم وعــدد 
ــغيلية  ــددات التش ــن(، والمح ــب المحتملي ــي الطل ــع مقدم وتجّم
المســتهدفين، ووجــود  للســكان  المعيشــية  )مثــل األوضــاع 

أســواق للمنتجــات المحــددة(.
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دراسة الحالة 6: اختيار المنطقة في قطاع غزة
مــع تزايــد انعــدام األمــن االقتصــادي والبطالــة فــي قطــاع غــزة، قــررت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر إطــالق تدخــالت اإلنتــاج فــي عــام 2004. مــع األخــذ فــي االعتبــار أن غــزة هــي أكثــر 
المناطــق المأهولــة بالســكان فــي العالــم، حيــث تعيــش شــريحة كبيــرة مــن الســكان أدنــى خــط 
الفقــر، أحــد التحديــات األولــى التــي تمــت مواجهتهــا هــي االســتهداف. اضطــرت اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر إلــى اللجــوء إلــى مجموعــة مــن المعاييــر لضمــان وصــول برامجهــا ألكثــر 

األفــراد احتياًجــا وأن تحقــق هــذه البرامــج التأثيــر األمثــل.

مشروع القوارب

ــا األشــخاص المســتضعفون  ــي يوجــد به ــة الت ــد المناطــق الجغرافي ــط لتحدي ــد إجــراء تخطي بع
ــن األوضــاع  ــر تضــرًرا م ــن األكث ــر المه ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــددت اللجن باألخــص، ح
ــاًء علــى هــذه  االقتصاديــة الســائدة. كمــا جمعــت االســتنتاجات الناتجــة عــن كال التقييميــن. وبن
النتائــج، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر برنامًجــا لدعــم الصيــد فــي شــمال قطــاع غــزة، 
التــي كانــت خاضعــة لقيــود شــديدة لعــدة أعــوام بســبب أنهــا محاطــة بالمســتعمرات اإلســرائيلية. 
ــال  ــذا المج ــار ه ــم اختي ــر تضــرًرا، ت ــاط االقتصــادي األكث ــد النش ــون الصي ــى ك ــة إل باإلضاف
الرتباطــه باألنشــطة االقتصاديــة األخــرى فــي المنطقــة، ومــن ثــمَّ يمكــن ضمــان تأثيــره غيــر 
ــه  ــى قطــاع واحــد، ولكن ــج عل ــز البرنام ــا. رك ــة بأكمله ــى اقتصــاد المنطق ــوي عل المباشــر الق
حافــظ علــى األســلوب التصاعــدي بقــوة، وذلــك حتــى يتمكــن الصيــادون بمفردهــم مــن اختيــار 
ــة  ــة الدولي ــاعدت اللجن ــج، س ــذا البرنام ــن خــالل ه ــم. وم ــبة له ــادة بالنس ــر إف المدخــالت األكث
للصليــب األحمــر مــا يصــل إلــى 200 أســرة بشــكل مباشــر مــن خــالل تجديــد 19 قارًبــا كبيــًرا، 
ــد والمحــركات  ــن شــباك الصي ــوع بي ــر مدخــالت تتن ُتعــرف باســم مراكــب الشانشــوال، وتوفي

ــارة. وأدوات النج

باســتخدام آليــات اســتهداف مماثلــة، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر برامــج لمســاعدة 
مزارعــي الصوبــات )البيــوت الزجاجيــة( والرعــاة البدوييــن فــي المناطــق األكثــر تضــرًرا مــن 

النــزاع.

برنامج توظيف الشباب

ــة فــي قطــاع غــزة عــن أن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  كشــف تحليــل أنمــاط البطال
ــا فــي المجتمــع. يكمــن التحــدي الــذي  20 و25 عاًمــا هــم أكثــر شــريحة غيــر نشــطة اقتصادًي
يواجــه إطــالق أحــد البرامــج –الــذي يهــدف إلــى تمكيــن هــذه الشــريحة لتصبــح اقتصادًيــا األكثــر 
نشــاًطا- فــي تحديــد الشــباب المســتضعفين الذيــن يتمتعــون بالتحفيــز والمهــارات الالزمــة لبــدء 
أنشــطة مولــدة للدخــل. يتــم تحقيــق ذلــك بتمكيــن الشــباب -الذيــن تخرجــوا بنجــاح فــي أحــد مراكز 
ــي قطــاع  ــي ف ــب المهن ــم دعــم التدري ــة. ت ــح اإلنتاجي ــى المن ــم عل ــي- مــن التقدي ــب المهن التدري
غــزة بشــكل كبيــر، كمــا اســتخدمته األســر األكثــر فقــًرا فــي المقــام األول. يمثــل الشــباب األيســر 
حــاالً الذيــن حصلــوا علــى دراســة جامعيــة والتحقــوا بمؤسســات التدريــب المهنــي عامــل تصفيــة 

االســتضعاف الــذي يضمــن تمتــع المســتفيدين بالتحفيــز والمهــارات الضروريــة.
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التتابع والترابط  3-3-6
تقــرر المكاتــب الميدانيــة الوقــت المناســب للتدخــل وتنشــئ 
قائمــة التنــاوب )الخاصــة بترتيــب تغطيــة كل منطقــة(. ينبغــي 
ــدد  ــمي مح ــل موس ــذ تدخ ــرورة تنفي ــار ض ــي االعتب ــذ ف األخ
ــة محــددة،  ــي منطق ــة، ف ــوت الزجاجي ــد البي ــل تزوي واحــد، مث
ــي  ــًدا ف ــر ُبع ــى المناطــق األكث ــة الوصــول إل ــب قابلي ــى جان إل
أوقــات محــددة فــي الســنة. ومــع ذلك، يجــب أن تتتابــع المناطق 
المتجــاورة جغرافًيــا –قــدر اإلمــكان- فــي قائمة التنــاوب لتجنب 
مراقبــة المشــروعات فــي منطقــة مــا ثــم توزيعهــا فــي أماكــن 
ــدة.  ــة أخــرى بعي ــار مقدمــي طلــب فــي منطق ــم اختي ــة ث مختلف
كمــا ينبغــي وضــع خطــة عمــل بمواعيــد نهائيــة ومســتهدفات 

واضحــة لــكل نشــاط ومنطقــة.

نشر المعلومات  4-3-6
عــادة مــا يتــم التقليــل مــن أهميــة نشــر المعلومــات. فــي الواقــع، 
يعــد نشــر المعلومــات خطــوة رئيســية فــي تنفيــذ البرنامــج 
ــب  ــة مقدمــي الطل ــا أول وســيلة يمكــن باســتخدامها تصفي ألنه
المحتمليــن. يجــب أن يخــدم أســلوب ومحتــوى المعلومــات 
ــب  ــي الطل ــي تشــجيع مقدم ــوات المســتخدمة للتواصــل ف والقن
ــى العمــل(  ــن عل المناســبين )األشــخاص المســتضعفين القادري
وعــدم تشــجيع األفــراد غيــر المناســبين. كمــا ينبغــي التوضيــح 
إجــراء عمليــة  بأنــه ســيتم  المحتمليــن  المســتفيدين  لجميــع 
اختيــار وأن مقدمــي الطلــب غيــر المســتوفين للمعاييــر لــن تتــم 
ــادرات االقتصــاد الجزئــي. ومــع ذلــك،  مســاعدتهم بإحــدى مب
كمــا ذكــر ســابًقا، وبدايــة مــن المراحــل المبكــرة جــًدا للبرنامج، 
ينبغــي تصميــم نظــام ُيحيــل مقدمــي الطلــب المســتضعفين غيــر 

ــى برامــج المســاعدات األخــرى. ــن إل المؤهلي

ســكرتارية  )مثــل  محلــي  مرجعــي  شــخص  إخطــار  يعــد 
ــادرة  ــة مب ــول عملي ــر( ح ــالل األحم ــر أو اله ــب األحم الصلي
ــون  ــا يك ــادة م ــدة. ع ــرة جي ــل فك ــي بالتفصي ــاد الجزئ االقتص
بتوزيــع  يقــوم  الــذي  الشــخص  هــو  المرجعــي  الشــخص 

التقديــم. اســتمارات 

ــب  ــي تجن ــًرا ف ــا كبي ــد ُيحــدث نشــر المعلومــات الناجــح فرًق ق
ــذه  ــن ه ــي ع ــدم التخل ــب ع ــة. يج ــتقبلية محتمل ــكالت مس مش

ــة. ــوة روتيني ــرد خط ــا مج ــوة واعتباره الخط
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قنوات التواصل
يمكــن اســتخدام مجموعــة مــن قنــوات التواصــل المختلفــة 
ــد أعــاله، يعــد  ــم التأكي ــادة الوعــي حــول البرنامــج. كمــا ت لزي
اختيــار قنــاة التواصــل مفيــًدا فــي ضمــان اســتهداف التواصــل 
للســكان المســتهدفين بشــكل رئيســي، وليــس األشــخاص الذيــن 
ــج.  ــن البرنام ــي م ــر قانون ــكل غي ــتفادة بش ــدون االس ــد يري ق
يتمكــن  حتــى  التواصــل  قنــوات  ابتــكار  ينبغــي  وبالمثــل، 
المســتفيدون مــن إرســال شــكاواهم ومخاوفهــم واالســتئناف 
ــي  ــك ف ــد ذل ــب. يع ــض الطل ــم رف ــرارات إذا ت ــد الق ــد أح ض
غايــة األهميــة لزيــادة مســاءلة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
تجــاه المســتفيدين، وينبغــي أال تقتصــر علــى برامــج مبــادرات 
االعتبــار  فــي  األخــذ  ينبغــي  وحدهــا.  الجزئــي  االقتصــاد 
ضــرورة تعديــل قنــوات التواصــل وفًقــا للهــدف منهــا؛ بعبــارة 
أخــرى، يمكــن اســتخدام قنــوات التواصــل المختلفــة فــي معرفــة 
لنشــر  المســتخدمة  القنــوات  مــن  واالســتئنافات  المخــاوف 

ــج. البرنام

الملصقــات  مثــل  الرســمية،  التواصــل  أدوات  جانــب  إلــى 
والنشــرات اإلذاعيــة والمنشــورات، توجــد وســائل تواصــل 
غيــر رســمية أكثــر اســتهداًفا تســاهم فــي الحــّد مــن األشــخاص 

ــي: ــا يل ــائل م ــذه الوس ــمل ه ــن. تش ــر المرغوبي غي

موقــع التوزيــع: يمكــن الترويــج للبرنامــج بين المســتفيدين  ←
مــن مســاعدات الطــوارئ باســتخدام موقــع توزيــع مــواد 

اإلغاثــة، مثــل منصــة التواصــل.
الممثليــن  ← اســتخدام  يمكــن  المحليــة:  المناوبــة  الفــرق 

المحلييــن الذيــن ال يزالــون علــى تواصــل بوجــه عــام مــع 
الفئــة المســتهدفة مــن الســكان )مثــل متطوعــي الصليــب 

ــج. ــج للبرنام ــي التروي ــر( ف ــر أو الهــالل األحم األحم
الناشــطين: تمريــر المعلومــات لبعــض القــادة المجتمعييــن  ←

ــج  ــج للبرنام ــم التروي ــم يمكنه ــن بدوره ــطين( الذي )ناش
شــفهًيا.

المعلومات والرسائل الرئيسية
ــا  ــى م ــات والمنشــورات صراحــة عل يجــب أن تنــص الملصق

يلــي:

الشخص المخول للتقديم على تضمينه في البرنامج؛ ←
حدود المنطقة المستهدفة بدقة؛ ←
الموعد النهائي للتقديم؛ ←
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أيــن يمكــن الحصــول علــى اســتمارات التقديــم وأيــن يتــم  ←
تقديمهــا؛

األهداف واألغراض وراء المنح اإلنتاجية؛ ←
ــع  ← ــر المتوق ــل االســتضعاف والتأثي ــار )مث ــر االختي معايي

للمشــروع(؛
التزامات المتقدمين والمستفيدين )مثل قبول المراقبة(؛ ←
كيــف وأيــن وإلــى َمــْن يمكــن إرســال تعليقــات أو شــكاوى  ←

حــول البرنامج؛
كيفية التعامل مع الشكاوى؛ ←
رقم جهة اتصال لتلقي االستفسارات. ←

الرسائل الرئيسية المطلوب توصيلها:
يســتخدم البرنامــج أســلوًبا تصاعدًيــا، حيــث يبــدأ باقتــراح  ←

المتقــدم للمشــروع األفضــل بالنســبة لــه؛
ــي  ← ــر اســتضعاًفا ف ــى األســر األكث ــج عل يقتصــر البرنام

ــع؛ المجتم
األولويــة  ← ُتمنــح  مضمــون:  غيــر  المســاعدات  تقديــم 

المتقدميــن  بواســطة  المقترحــة  المقنعــة  للمشــروعات 
اســتضعاًفا؛ األكثــر 

مشــروعاتهم  ← لمناقشــة  المتقدميــن  جميــع  زيــارة  تتــم 
التفصيــل. مــن  بمزيــد  المقترحــة 

األشياء الواجب تجنبها
يجــب عــدم اقتــراح موضوعــات عامــة: ســيقلل ذلــك  ←

مــن خطــر استنســاخ المتقدميــن لألفــكار وليــس التفكيــر 
ــال، راجــع  ــى ســبيل المث فــي األفضــل بالنســبة لهــم. عل
»المدخــالت  أو  »المواشــي«  مثــل  المشــروعات 
»البيــوت  أو  »الخنازيــر«  وليــس  الزراعيــة«، 

الزجاجيــة«؛
ــًدا  ← ــع ج ــى نطــاق واس ــات عل ــر المعلوم ــدم نش يجــب ع

ــدة. ــرة واح ــى م عل

عملية التقديم  5-3-6
استخدام الفرق المناوبة المحلية

باإلضافــة إلــى نشــر المعلومــات حــول البرنامــج، تســاهم الفرق 
المناوبــة المحليــة فــي عمليــة التقديــم. تكمــن الميــزة فــي ذلــك 
ــرب  ــات أق ــع الخاصــة بالطلب ــع والجم ــون نقطــة التوزي أن تك
للمســتفيدين. يكــون ذلــك مناســًبا أكثــر للمســتفيدين ويوفــر لهــم 
نقطــة اتصــال لمســاعدتهم فــي التغلــب علــى أي صعوبــات قــد 

99 تنفيذ مبادرات االقتصاد الجزئي 



يواجهونهــا أثنــاء عمليــة التقديــم )األســئلة المتعلقــة بمحدوديــات 
البرنامــج أو األســلوب التصاعــدي، أو األمّيــة، أو غيــر ذلــك(.

ــات  ــي الطلب ــن مقدم ــة م ــون مطلوب ــد تك ــي ق ــات الت المعلوم
علــى المشــروعات

أوراق هوية رسمية لجميع أفراد العائلة؛ ←
واألربــاح  ← والمبيعــات  النفقــات  تشــمل  عمــل،  خطــة 

المتوقعــة؛
المدخالت المطلوبة؛ ←
المدخالت المطلوب توفيرها بواسطة المستفيد؛ ←
ــث  ← ــن حي ــب م ــدم الطل ــدف مق ــة/ ه ــات المتوقع المخرج

ــن المشــروع؛ ــرة م ــبة دخــل األس ــادة نس زي
الدوليــة  ← اللجنــة  بواســطة  المطلوبــة  المحــددة  البنــود 

األحمــر؛ للصليــب 
موسمية المشروع؛ ←
خبرة مقدم الطلب السابقة بهذه األنشطة؛ ←
توقيع رب األسرة. ←

خطة العمل
ــاح  ــددة لنج ــية المح ــل الرئيس ــد العوام ــل أح ــة العم ــد خط تع
المشــروع، وبالتالــي النجــاح فــي اختيــار المســتفيدين. يتطلــب 
وضــع خطــة العمــل المناســبة وقًتــا ومعرفــة. يتــم تقديــم نمــوذج 
لخطــة العمــل فــي القســم الرابــع، كمــا يتــم تنــاول النقــاط 
الرئيســية المطلــوب وضعهــا فــي االعتبــار عنــد تقييــم المخطــط 
التمهيــدي كمــا هــو موضــح فــي الورقــة اإلرشــادية الخاصــة 
ــة  ــن الناحي ــث. م ــم الثال ــي القس ــار ف ــالت االختي ــراء مقاب بإج
النظريــة، يجــب أن تشــمل خطــة العمــل وصًفــا تفصيلًيــا للبنــود 

التاليــة:

فكرة العمل؛ ←
السوق وخطة التسويق؛ ←
خطة اإلنتاج؛ ←
التكلفة الرأسمالية؛ ←
الخطة المالية؛ ←
بيانات باألرباح والخسائر المتوقعة. ←

ــل  ــن لوضــع خطــة عم ــة الالزمي ــي ضــوء البحــث والمعرف ف
مناســبة، قــد يكــون طلــب خطــة عمــل مــن جميــع المســتفيدين 
-بوصفهــا جــزًءا مــن عمليــة التقديــم األوليــة- أمــًرا غيــر 
عملــّي. بينمــا يســتطيع بعــض رّواد األعمــال الحالييــن وضــع 
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خطــة عمــل دون أي توجيــه أو مســاعدة، ال ينطبــق ذلــك علــى 
بعــض المســتفيدين اآلخريــن ممــن يحصلــون علــى مســاعدات 
مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. ولهــذا الســبب، مــن األفضــل 
تقســيم عمليــة التقديــم إلــى خطــوات مختلفــة لتزويــد المســتفيدين 
بالوقــت والتدريــب الالزميــن لوضــع خطــة عمــل. علــى ســبيل 
ــار األولــى علــى مــدى  ــة االختي ــال، يمكــن أن تركــز جول المث
ــد  ــم تزوي ــم يت ــز. ث ــعورهم بالتحفي ــن وش ــتضعاف المتقدمي اس
ــة  ــدورة تدريبي ــى ب ــة األول ــي الجول ــن ف ــتفيدين المختاري المس
أساســية حــول إدارة األعمــال بحيــث تشــمل جميــع الخطــوات 
األساســية لوضــع خطــة عمــل. بعــد التدريــب علــى إدارة 
ــم  ــادة التقدي ــن إلع ــتفيدين الناجحي ــوة المس ــم دع ــال، تت األعم
وتقديــم خطــة عمــل تفصيليــة للمنحــة النقديــة المشــروطة 
لبــدء مشــروع متناهــي الصغــر. لمزيــد مــن المعلومــات حــول 
التدريــب علــى إدارة األعمــال، ُيرجــى الرجــوع إلــى الورقــة 

ــث. ــي القســم الثال اإلرشــادية )6( ف

المثبطات
تعتمــد كفــاءة البرنامــج بشــكل كبيــر علــى إدارة الوقــت جيــًدا. 
قــد يضيــع الكثيــر مــن الوقــت فــي البحــث عــن مقدمــي طلــب 
ــى  ــن منهــم للحصــول عل ــر المؤهلي وإجــراء مقابــالت مــع غي
المســاعدة فــي البرنامــج. لذلــك، ينبغــي الحــرص عنــد إجــراء 
عمليــة نشــر المعلومــات والتقديــم، فــي محاولــة لتصفيــة مقدمي 

الطلــب غيــر المؤهليــن فــي مرحلــة مبكــرة.

ــى  ــم عل ــي التقدي ــة ف ــة متضمن ــة فعلي ــه ال توجــد تكلف ــث إن حي
أحــد المشــروعات، أحــد المثبطــات الشــائعة أمــام األشــخاص 
الموظفيــن بالفعــل أو الذيــن ال يمتلكــون التحفيــز الكافــي تكلفــة 
ــاء  ــات أثن ــول الطلب ــان قب ــك بضم ــق ذل ــن تحقي الفرصــة. يمك
ــم  ــدًرا محــدًدا مــن البحــث ينبغــي أن يت ســاعات العمــل وأن ق
ــم  ــوّرد، أو تقدي ــل البحــث عــن م ــى المشــروع )مث ــم عل للتقدي

ــة(. ــورة صوري فات

حيــث إن األمــر قــد يتطلــب بعــض الوقــت لتحديــد مــكان أســر 
المتقدميــن، يمكــن اســتخدام مقابــالت مــا قبــل الفحــص بوصفهــا 
عامــل تصفيــة قبــل إجــراء مقابــالت مــع األســر. بينمــا ال يعــد 
هــذا األمــر مثالًيــا، وينبغــي تجنبــه بوجــه عــام، إال أنــه قــد تثبت 

أهميتــه عنــد اســتهداف أماكــن ذات كثافــة ســكانية مرتفعــة.

ــة الســكانية  ــي المناطــق ذات الكثاف ــار آخــر ف ــي خي يمكــن تبن
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المرتفعــة وهــو االعتمــاد علــى الهيئــات أو الجمعيــات الممثلــة 
ــار  ــى معي ــاًء عل ــة بالمســتفيدين بن ــة أولي لوضــع مســودة لقائم
االســتضعاف االقتصــادي المتفــق عليــه. إذا لــم تكــن هــذه 
المؤسســات موجــودة، يمكــن أن يشــرف علــى إعــداد هــذه 
القائمــة لجنــة تتألــف مــن ممثليــن عــن كل فئة تأسيســية رئيســية 
ــد اســتخدام هــذا األســلوب، أهــم شــيء هــو  ــة. عن ــي المنطق ف
ــى مســتوى  ــة ورســمية للشــكاوى عل ــة فّعال ــان إنشــاء آلي ضم
ــاء  ــى إضف ــة إل ــي القســم 6-2-7. باإلضاف ــاط المذكــورة ف النق
ــاء  ــح أي أخط ــة لتصحي ــم فرص ــة وتقدي ــى العملي ــرعية عل ش
محتمــل وقوعهــا أثنــاء تســويد قوائــم المســتفيدين، يشــجع ذلــك 
ــى  ــي عل ــا الرقاب ــذ دوره ــى أخ ــة عل ــة أو اللجن ــة الممثل الهيئ
محمــل الجــد حيــث ســتتعامل الجهــة بمفردهــا مــع أي شــكاوى.

إجراء مقابات الختيار المستفيدين  6-3-6
تجــرى مقابــالت مــع جميــع مقدمي الطلــب )باســتخدام مقابالت 
شــبه مقننــة( فــي أماكــن إقامتهــم بواســطة الموظفيــن الميدانييــن 
ــم اإلعــالن عــن  ــة للصليــب األحمــر. ال يت ــة الدولي ــدى اللجن ل
الزيــارات بقــدر اإلمــكان. وقبــل القيــام بزيــارات األســر، يجــب 
علــى المكتــب الميدانــي تصنيــف اســتمارات الطلــب وفًقــا 
للمنطقــة الجغرافيــة )لتقليــل مشــقة الســفر مــن أســرة ألخــرى(.

تجــرى المقابلــة فــي شــكل محادثــة تنتقــل مــن موضــوع آلخــر، 
بينمــا يتــم التحقــق مــن المعلومــات المقدمــة فــي اســتمارة 
المعاييــر  الطلــب  مقــدم  يســتوفي  مــدى  أي  وإلــى  الطلــب 
الخمســة لالختيــار. ال يشــترط تدويــن مالحظــات أثنــاء المقابلــة 
ويمكــن مــلء اســتمارة المقابلــة بمجــرد االنتهــاء مــن المقابلــة.

يعــد إجــراء المقابلــة مــع األســرة العامــل المحــدد الوحيــد المهــم 
للنجــاح المحتمــل للمشــروع؛ إنــه الجــزء األكثــر صعوبــة فــي 
عمليــة مبــادرة االقتصــاد الجزئــي. يجــب التدريــب علــى 
أســاليب المقابــالت شــبه المقننــة والتقييــم االقتصــادي لألســر، 
باإلضافــة إلــى تبــادل الخبــرات بيــن المكاتــب الميدانيــة لتســهيل 
عمليــة التعلـّـم. ومــع ذلــك، ال يعــد التدريــب بديــالً عــن الخبــرة 
العمليــة الموســعة. فــي المرحلــة األوليــة، يجــب أن يعمــل 
المســؤولون الميدانيــون فــي فــرق عمــل مكونــة مــن شــخصين. 
يمكــن أن يتوقــع المســؤول الميدانــي إجــراء مــا ال يقــل عــن 20 
مقابلــة فــي المتوســط قبــل أن يطمئــن تماًمــا لألســلوب المتبــع.

أثنــاء عمليــة االختيــار، يتــم تشــجيع المســؤولين الميدانييــن 
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التابعيــن للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى مراجعــة 
ــرع  ــل ســكرتارية ف ــن الرئيســيين )مث انطباعاتهــم مــع المجيبي
الصليــب األحمــر أو الهــالل األحمــر( الذيــن قــد يعرفــون مقــدم 

ــه. ــب وعائلت الطل

المعايير
ُتســتخدم المعاييــر الخمســة التاليــة فــي اختيــار المســتفيدين 

المحتمليــن:

ــوظ  ← ــف االقتصــادي الملح ــتوى الضع االســتضعاف: مس
لألســرة؛

ــي النشــاط  ← ــز لتول ــع األســرة بالتحفي ــدى تمت ــز: م التحفي
ــع؛ المتوق

المهــارات والمعرفــة: المهــارات الفعليــة التــي يتمتــع بهــا  ←
أفــراد األســرة كمــا هــو مطلــوب لتنفيــذ النشــاط المقتــرح 

ومــدى معرفتهــم بالســوق؛
الخبــرة: الخبــرة الســابقة التــي يتمتــع بهــا المســتفيد حــول  ←

ــاط المقترح؛ النش
الشــروط المســبقة: توافــر الشــروط والمــوارد األساســية  ←

التــي تعــد لصالــح نجــاح المشــروع )مثــل األرض والمياه 
للمواشــي،  المناســب  والمــأوى  الزجاجيــة،  للبيــوت 

ــة، وســوق للمنتجــات(. ــَدد اآللي ــة للِع ومصــدر طاق

يحــدد فريــق إدارة البرنامــج مــدى اســتيفاء كل معيــار مــن 
المعاييــر الخمســة وفًقــا لألولويــات التشــغيلية الخاصــة بالبعثــة 
)مثــل قبــول األكثــر اســتضعاًفا فقــط وليــس جميــع األشــخاص 
النازحيــن داخلًيــا المســتضعفين(. يتــم التحقــق مــن مــدى ضعف 
مقــدم الطلــب باســتخدام منهجيــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي 
ــز  ــم المهــارات والتحفي ــم تقيي ــم اقتصــاد األســرة، حيــث يت تقيي
خــالل  مــن  أساســي  بشــكل  المســبقة  والشــروط  والخبــرة 
مناقشــة خطــة العمــل والمدخــالت المطلوبــة مــن ِقبــل اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول إجــراء 
ــى القســم  ــار المســتفيدين، ُيرجــى الرجــوع إل المقابــالت الختي

الثالــث.

ــق إدارة البرنامــج مســؤوالً أيًضــا عــن ضمــان  ــا يعــد فري كم
التطابــق فــي تقييــم المعاييــر )أي أن »درجــة القبــول« لتقييــم 
االســتضعاف والمهــارات والتحفيــز والمــوارد هــي نفســها فــي 

جميــع المكاتــب الميدانيــة(.
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لنجــاح  المحــددة  الرئيســية  العوامــل  أن  الخبــرات  أثبتــت 
المشــروع هــي التحفيــز واســتيفاء الشــروط المســبقة. تعــد 
المشــروعات التــي تدعــم العمالــة الماهــرة )مثــل أصحــاب 
الحــرف( المشــروعات األكثــر ربحيــة. يمكــن تحديــد الحاجــة 
ــاء  ــارات أثن ــى المه ــب عل ــب أو التدري ــة عــن َكَث ــى المراقب إل
المقابــالت األوليــة مــع األســر. يؤثــر تقديــم التدريــب والمراقبــة 
نتائــج  فــي  القــدرات- بوضــوح  بنــاء  إلــى  يهــدف  -الــذي 
ــن اإلرادة  ــالزم م ــتوى ال ــر المس ــرط أن يتواف ــروع، بش المش

والتحفيــز.

تنبغــي مقاومــة التفكيــر فــي تخفيــف المعاييــر مــن أجــل فئــات 
محــددة مــن المســتفيدين. يعــد ذلــك مشــكلة بــارزة عنــد توســيع 
ــون  ــد يك ــات ق ــي لتشــمل فئ ــادرات االقتصــاد الجزئ نطــاق مب
اســتضعافهم غيــر اقتصــادي بالضــرورة. مــع األخــذ فــي 
االعتبــار أن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تــؤدي إلــى إحــداث 
تأثيــر نفســي مجتمعــي ثانــوي فــي بعــض الحــاالت، حصلــت 
ــى  ــة عل ــر االقتصادي ــتوِف المعايي ــم تس ــي ل ــر الت ــض األس بع
ــع  ــم وض ــك. ت ــم ذل ــي رغ ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــدى مب إح
الجزئــي  االقتصــاد  مبــادرات  اســتخدام  لضمــان  المعاييــر 
بكفــاءة وفاعليــة قــدر اإلمــكان، واســتهداف األســر المســتضعفة 
ــا. نتيجــة لذلــك، قــد يكــون مــن األفضــل البحــث فــي  اقتصادًي
شــكل آخــر مــن أشــكال المســاعدة بــدالً مــن تخفيــف المعاييــر، 

ــاه. ــع أدن كمــا هــو موضــح فــي المرب
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إعادة التوجيه
عمليــة  يكــون  أن  إلــى  المشــروع  تطويــر  يهــدف  بينمــا 
ذلــك  يعفــي  لفكــرة، ال  المســتفيد  باقتــراح  تبــدأ  تصاعديــة 
المســؤول الميدانــي مــن اختبــار الفكــرة ورفضهــا إذا بــدا 
ــا.  ــة ظاهرًي ــة أو خاطئ ــر كافي ــى معلومــات غي ــا قائمــة عل أنه
ــض  ــى رف ــادًرا عل ــتفيد ق ــون المس ــة، يك ــة النظري ــن الناحي م
المشــروعات غيــر الواعــدة عنــد وضعــه لخطــة العمــل. ولكــن 
ال يحــدث ذلــك دائًمــا وقــد يكــون مــن الضــروري تشــجيع 
المســتفيدين علــى استكشــاف طــرق جديــدة إذا بــدا أن الطــرق 
ــون  ــد يك ــدد، ق ــذا الص ــتدامة. وبه ــر مس ــا غي ــي يقترحونه الت
ــب  ــي الطل ــاع بمقدم ــي االجتم ــؤول الميدان ــن المس ــا م مطلوًب
فــي أوقــات متعــددة قبــل اعتمــاد المشــروع بشــكل نهائــي. 

دراسة الحالة 7: تطبيق معايير االختيار وفاعلية البرنامج

ــة  ــة الدولي ــع للجن ــي التاب ــادرات االقتصــاد الجزئ ــج مب ــذ برنام ــاء تنفي ــي إحــدى المراحــل أثن ف
ــر االســتضعاف مــع  ــة معايي ــرار بإزال ــم اتخــاذ ق ــة قيرغيزســتان، ت للصليــب األحمــر فــي دول
فئــة محــددة مــن المســتفيدين. لقــد بــدا وجــوب حصــول جميــع هــؤالء المســتفيدين علــى إحــدى 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، بغــض النظــر عــن كونهــا الشــكل األنســب لمســاعدتهم أم ال. أدى 
ذلــك إلــى إجــراء دراســة مشــوقة. يوضــح المخطــط البيانــي أدنــاه االختــالف فــي أداء هــؤالء 

المســتفيدين مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي قبــل وبعــد اتخــاذ القــرار.

ــا للمعاييــر أكثــر ســوًءا مــن المســتفيدين  كان أداء فئــة المســتفيدين الذيــن لــم يتــم اختيارهــم وفًق
ــة  ــة القوي ــى العالق ــك إل ــة للبرنامــج. يشــير ذل اآلخريــن مــن حيــث تحقيــق األهــداف االقتصادي
بيــن الصلــة والفاعليــة بوجــه عــام؛ بعبــارة أخــرى، يســتفيد األشــخاص الذيــن يحتاجــون بشــدة 
لدخــل إضافــي مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي بشــكل أكبــر، مــا دامــوا يتمتعــون بالمهــارات 

والقــدرات الجســدية الالزمــة.
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ــى  ــة عل ــل الموافق ــي –قب ــؤول الميدان ــق المس ــى عات ــع عل يق
المشــروع- مســؤولية ضمــان أن جميــع األعمــال األساســية 
الالزمــة قــد أُجريــت. ُيشــار إلــى هــذه العمليــة بإعــادة التوجيــه، 
حيــث تــؤدي فــي العديــد مــن الحــاالت إلــى تغييــر مقــدم الطلــب 
لفكرتــه التجاريــة بفكــرة أخــرى أكثــر واقعيــة ومناســبة أكثــر 

الحتياجاتــه المحــددة.

االستعداد للرفض
ــرار  ــي إعطــاء الق بينمــا ال تشــمل مســؤولية المســؤول الميدان
النهائــي حــول مــا إذا تمــت الموافقــة علــى المشــروع أم ال أثنــاء 
إجــراء المقابلــة، إال أنــه يمكــن اتخــاذ خطــوات إلعــداد األســرة 
لتقبــل الرفــض مــن خــالل شــرح الكيفيــة والســبب وراء عــدم 
اســتيفاء المشــروع للمعاييــر. يعمــل ذلــك علــى توفيــر الكثيــر 
مــن الوقــت علــى مــدار العمليــة، ألنــه بذلــك لــن يميــل مقدمــو 
الطلــب لتوجيــه أســئلة حــول رفــض مشــروعهم إذا كانــوا 

ُملميــن بأســباب الرفــض.

تخزين المعلومات وحفظها
ــاز  ــي بإيج ــؤول الميدان ــالت، ُيلخــص المس ــراء المقاب ــد إج بع
إجابــات مقــدم الطلــب وُيصنفهــا وفًقــا للمعاييــر الخمســة. 
ــم  ــرض، ويت ــذا الغ ــالت له ــة بالمقاب ــتمارة خاص ــتخدم اس ُتس
مــلء هــذه االســتمارات فــي المكاتــب الميدانية. مــن الضروري 
ــا  ــًدا للمقابــالت، حيــث غالًب االحتفــاظ بالســجالت المكتوبــة جي
مــا يتســاءل مقدمــو الطلــب عــن أســباب رفضهــم بعــد مــرور 
شــهور، وعــن أســباب اســتبعادهم، وُيمنحــون حــق االســتئناف 
ضــد قــرار الرفــض مــن خــالل آليــة رســمية كمــا هــو موضــح 
فــي القســم 6-2-7. قــد تعــوق المعلومــات غيــر المكتملــة مــدى 
االعتمــاد علــى عمليــة االســتئناف كمــا يعطــي مقدمــو الطلــب 
انطباًعــا عــن أن العمليــة غيــر محايــدة، مــا يؤثــر علــى ســمعة 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالســلب.

وأخيــًرا، يتــم إدخــال اإلجابــات المهمــة المذكــورة فــي اســتمارة 
ــى التحقــق مــن عــدم  ــات، تســاعد عل ــى قاعــدة بيان ــة إل المقابل
حصــول أي مــن مقدمــي الطلبــات علــى دعــم بالفعــل مــن 
البرنامــج نفســه الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

فــي الســابق.
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عملية الموافقة  7-3-6
عنــد بــدء هــذه األنــواع مــن البرامــج، يجــب أن تكــون عمليــة 
الموافقــة مركزيــة علــى مســتوى مديــر البرنامــج. بينمــا يســهل 
إجــراء هــذه العمليــة كلمــا اكتســب المســؤولون الميدانيــون 
خبــرة، تعــد عمليــة الموافقــة -عنــد بــدء أحــد البرامــج- إحــدى 
الوســائل الرئيســية لتقديــم التوجيــه وضمــان التوافــق بيــن 
ــن  ــال. يمك ــب االحتي ــى تجن ــة إل ــة، باإلضاف ــب المختلف المكات
البحــث فــي العديــد مــن األنظمــة لتحقيــق هــذا الغــرض، 

ــي: ــا يل وأشــهرها م

لجنــة االختيــار: تتألــف اللجنــة مــن المســؤولين الميدانيين  ←
ومديــري البرامــج الذيــن يجتمعون بشــكل منتظم لمناقشــة 
الحــاالت التــي يقدمهــا إليهــم المســؤولون الميدانيــون 
المســؤولين  علــى  ينبغــي  الموافقــة.  علــى  للحصــول 
الميدانييــن الدفــاع علــى كل طلــب أمــام اللجنــة المســؤولة 

ــة. عــن التحقــق مــن توجيــه جميــع األســئلة ذات الصل
التوقيــع مــع الغيــر علــى اســتمارة الطلــب: يعــد هــذا  ←

النظــام شــديد الشــبه بالنقطــة الســابقة، حيــث يتطلــب مــن 
المســؤول الميدانــي ومديــر البرنامــج الموافقــة بشــكل 
ــى  ــر عل ــع الغي ــع م ــار. يجــب التوقي ــى االختي ــي عل ثنائ
بالمشــروعات،  جميــع اســتمارات االختيــار الخاصــة 
بحيــث يوقــع عليهــا مديــر البرنامــج بعــد مناقشــة الحاالت 
المســؤول  مــع  الواضحــة  غيــر  أو  التســاؤل  محــل 

الميدانــي.
قاعــدة البيانــات: يتيــح هــذا النظــام تســهيل عمليــة الموافقة  ←

بشــكل أفضــل، ويحــّد مــن الحاجــة إلــى اجتمــاع مديــري 
ــم  ــك، يت ــن ذل ــدالً م ــن. ب ــج بالمســؤولين الميدانيي البرنام
إرســال قاعــدة البيانــات بالمشــروعات المقترحــة إلــى 
مديــر البرنامــج الــذي -بنــاًء علــى المعلومــات المتضمنــة 
فــي قاعــدة البيانــات- يتابــع أي مشــروع يبــدو غيــر مقنــع.

اكتســب  كلمــا  وتطويرهــا  الموافقــة  عمليــة  تعديــل  يجــب 
ــا يمكــن الجمــع  ــرة بالبرنامــج. كم ــون خب المســؤولون الميداني
ــى  ــار عل ــة اختي ــم إنشــاء لجن ــث يت ــة، حي ــة الثالث ــن األنظم بي
مســتوى المكتــب الميدانــي، وأن يوقــع مــع الغيــر علــى جميــع 
المشــاريع المعتمــدة كبيــر المســؤولين الميدانييــن بالمكتــب قبــل 
ــر البرنامــج للحصــول  ــى مدي ــات إل ــي قاعــدة البيان إرســالها ف
علــى موافقتــه النهائيــة. يحــد هــذا النظــام مــن احتماليــة حــدوث 
احتيــال. لمزيــد مــن المعلومــات حــول الجوانــب المطلــوب 
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ــن  ــا جــزًءا م ــج بوصفه ــر البرنام ــا بواســطة مدي ــق منه التحق
ــث. ــم الثال ــى القس ــة، ُيرجــى الرجــوع إل ــة الموافق عملي

باإلضافــة إلــى المشــروعات المعتمــدة والمرفوضــة، توجــد 
مشــروعات بهــا درجــة مــن عــدم الوضــوح، حيــث يجــب 
إعــادة فحــص هــذه المشــروعات مــع كبــار العامليــن قبــل 

إعطــاء الموافقــة النهائيــة )أو رفضهــا(.

توفير المدخات  8-3-6
ــا تســمح الظــروف، تفضــل معظــم وكاالت المســاعدات  عندم
النقــدي  التحويــل  المانحــة( اســتخدام  اإلنســانية )والجهــات 
معــارض  وإنشــاء  والقســائم  لألمــوال  المباشــر  )التحويــل 
األســواق( بوصفهــا وســيلة لدعــم المســتفيدين، وليــس الســتبدال 
ــود  ــا. تع ــة به ــة خاص ــع عيني ــات توزي ــاء عملي ــوق وإنش الس

ــي: ــا يل ــى م ــك إل ــباب وراء ذل األس

أسباب برامجية : ←
االختيار والمرونة بالنسبة للمستفيدين؛- 
التمكين والكرامة؛- 
قــد تتنــاول الوقايــة والطــوارئ واحتياجــات االنتعــاش - 

االقتصــادي مــن خــالل تعزيــز األســواق.
أسباب عملية : ←

ترشيًدا للتكاليف على األغلب؛- 
ترشــيًدا للوقــت علــى األغلــب، وباألخــص إذا تــم - 

المتكــررة؛ التوزيعــات  فــي  التفكيــر 
التأثيرات المضاعفة على االقتصاد المحلي.- 

يعــزز مــن االســتقاللية ويحــّد مــن خطــر االعتمــاد علــى  ←
الغيــر

يعــد عــدم توافــر األغذيــة )أو األصنــاف الضروريــة األخــرى( 
ــس بســبب عــدم توافرهــا )أو  مشــكلة وصــول اقتصــادي، ولي
األصنــاف األخــرى( فــي الســوق. علــى الرغــم مــن عــدم 
توافــر األدلــة علــى ذلــك دائًمــا، إال أن مخــاوف قــد نشــأت ممــا 
إذا تــم توفيــر المســاعدات اإلنســانية علــى مــدار فتــرة طويلــة، 

فقــد تــؤدي إلــى مــا يلــي:

قد تشّوه عادات وذوقيات االستهالك المحلي؛ ←
قد ُتحدث خلالً في السوق المحلي؛ ←
ــى إنشــاء  ← ــاج أو عل ــى اإلنت ــزة عل ــر محف ــح غي ــد تصب ق

ــي؛ ســوق محل
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المحليــة  ← األســواق  علــى  أقــل  مضاعــف  تأثيــر  لهــا 
ــاش  ــى االنتع ــدود عل ــر مح ــمَّ تأثي ــن ث ــود، وم ــن النق م

االقتصــادي.
فــي حالــة مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، تعــد التحويــالت النقدية 
ذات طبيعــة مشــروطة/ مقيــدة بوجــه عــام، حيــث يتــم تحويــل 
ــة  ــول كيفي ــة ح ــد اتفاقي ــد عق ــتفيدين بع ــال للمس ــن الم ــغ م مبل
اســتخدام المــال. فــي بعــض الحــاالت، قــد يتــم جعــل الشــروط 
ــغ  ــل مبل ــم تحوي ــد يت ــال، ق ــبيل المث ــى س ــة؛ عل ــر صرام أكث
ــن  ــة بي ــارات المراقب ــى عــدة مــرات مــع إجــراء زي المــال عل
التحويــالت لضمــان اســتخدام المــال وفًقــا لمــا هــو متفــق عليــه. 
باإلضافــة إلــى التوفيــق بين اســتخدام األمــوال وأهــداف برنامج 
ــب األحمــر، يعــد الغــرض مــن فــرض  ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــاد  ــادرات االقتص ــي مب ــة ف ــالت النقدي ــى التحوي ــروط عل الش
الجزئــي ومراقبــة تنفيــذ المشــروعات هــو تحفيــز المســتفيدين 
علــى إطــالق مشــروعاتهم متناهيــة الصغــر التــي كانــوا يأملون 
فــي بدئهــا. ومــع أخــذ مــا ســبق فــي االعتبــار، يمكــن البحــث 
ــة المشــروطة؛  ــالت النقدي ــة للتحوي ــي اســتخدام أســاليب بديل ف
ــر المســتفيدين المســتضعفين  ــن تخيي ــال، يمك ــى ســبيل المث عل
ــام  ــروطة: النظ ــر المش ــة غي ــالت النقدي ــن للتحوي ــن نظامي بي
األول يحصــل فيــه المســتفيد علــى تحويــل نقــدي غيــر مشــروط 
بمثابــة دفعــة واحــدة إذا كان مهتًمــا ببــدء مشــروع متناهــي 
ــغ نفســه ولكــن  ــل المبل ــي هــو تحوي الصغــر، أمــا النظــام الثان
علــى أجــزاء علــى مــدار فتــرة زمنيــة أطــول، مــا يــزّود 
ــراد. بهــذا المنطــق،  ــع اإلي ــى توق ــر عل ــدرة أكب المســتفيدين بق
تتيــح التحويــالت النقديــة مرونــة أكبــر فــي تصميــم البرنامــج 
مــن  الرغــم  علــى  المفروضــة.  الشــروط  مســتوى  وفــي 
ــى البرامــج الســابقة ومراجعــات  ــك، تشــير المراجعــات عل ذل
المســتفيدين إلــى أهميــة الشــروط والمراقبــة المتكــررة بوصفهــا 
مصــدًرا للتحفيــز وعامــاًل رئيســًيا فــي نجــاح البرنامــج. تبــدو 
ــر  ــة غي ــالت النقدي ــي تصاحــب التحوي ــة الت ــة اإلضافي المرون
ــى حســاب  ــي عل ــد تأت ــا ق ــام، ولكنه ــرة لالهتم المشــروطة مثي

ــر البرنامــج. تأثي

توضــح دراســة الحالــة )8( بعــض مزايــا اســتخدام التحويــالت 
النقديــة مــن وجهــة نظــر تنفيــذ البرنامــج.
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دراسة الحالة 8: التوزيع النقدي في مقابل التوزيع العيني

كشــف تقييــم برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي جورجيــا وقيرغيزســتان وشــمال القوقــاز 
فــي عــام 2012 عــن تأثيــر التوزيعــات العينيــة علــى ســرعة التنفيــذ. تــم تنفيــذ برامــج مبــادرات 
ــد  ــا اعتم ــة، بينم ــالت النقدي ــتخدام التحوي ــا باس ــتان وجورجي ــي قيرغيزس ــي ف االقتصــاد الجزئ
ــل  ــن ِقب ــة م ــود المفروض ــبب القي ــة بس ــات العيني ــى التوزيع ــاز عل ــمال القوق ــي ش ــج ف البرنام
الســلطات المحليــة. يوضــح المخطــط البيانــي أدنــاه متوســط الفتــرة الزمنيــة المنقضيــة بيــن نشــر 
البرنامــج وتوزيــع المســاعدات علــى المســتفيدين فــي كل ســياق مــن الســياقات. كمــا يتــم توضيــح 
ــذ  ــة التنفي ــة مــن المراحــل الرئيســية لعملي ــة كل مرحل ــة بنهاي ــة المنقضي ــرة الزمني ــي الفت إجمال

وهــي: النشــر، والتقديــم، واالختيــار والتوزيــع. 

بعــد المراحــل الثــالث األولــى مــن عمليــة التنفيــذ، يوجــد تفــاوت قليــل فــي ســرعة تنفيــذ البرامــج، 
ــاعدات  ــع المس ــوب لتوزي ــت المطل ــر أن الوق ــر بالذك ــه. جدي ــاق نفس ــي النط ــا ف ــن جميعه ولك
بمجــرد اختيــار المســتفيدين يبلــغ ثالثــة أضعــاف الوقــت الــالزم فــي البرنامــج العينــي كمــا فــي 
ــذ الخاصــة ببرنامــج شــمال  ــف التنفي ــت تكالي ــل، تضاعف ــة. وبالمث ــى النقدي البرامــج القائمــة عل

القوقــاز وبلغــت حــًدا أعلــى مــن تكاليــف برنامــج جورجيــا.*

* بينمــا يعــود الســبب وراء الفــروق فــي تكاليــف التنفيــذ بشــكل كبيــر إلــى آليــة التوزيــع، جديــر 
بالذكــر أن العوامــل األخــرى –مثــل كثافــة المراقبــة والوصــول المقيــد إلــى المســتفيدين- تســاهم 

فــي جعــل تنفيــذ برنامــج شــمال القوقــاز أكثــر تكلفــة مــن المعتــاد.







الیوم 1

   

   

   

الیوم 7 الیوم 21

الیوم 1 الیوم 7 الیوم 21

الیوم 1 الیوم 7 الیوم 21

االیام 36-53

االیام 39-59

االیام 127

110 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي



لتنظيــم إجــراءات عــدد المشــروعات المتنامــي التــي يتــم 
تنفيذهــا باســتخدام التحويــالت النقديــة، وضعــت اللجنــة الدوليــة 
التشــغيلية  باإلجــراءات  تفصيليــة  قائمــة  األحمــر  للصليــب 
القياســية21 لتوضيــح أدوار ومســؤوليات قســم اإلدارة وإدارة 
ــج.  ــذه البرام ــي ه ــادي ف ــن االقتص ــدة األم ــتيات ووح اللوجس
ُيشــار إلــى بعــض النقــاط التشــغيلية الرئيســية ذات الصلــة 
بتطبيــق التحويــالت النقديــة أدنــاه. كمــا يتــم توفيــر ورقــة 

ــث. ــم الثال ــي القس ــاًل ف ــر تفصي ــادية أكث إرش

للتحقــق مــن جــدوى البرنامــج، يجــب علــى فــرق متعــددة 
االختصاصــات - تشــمل وحــدة األمــن االقتصــادي، وقســم 

اإلدارة، وإدارة اللوجســتيات - تقييــم مــا يلــي:

ــن  ← ــات بي ــار، والعالق ــن التج أداء األســواق )المنافســة بي
األســواق، والقــدرة علــى االســتجابة لطلــب متزايــد، 

وغيرهــا(؛
ــق  ← ــا يتواف ــبة بم ــودة المناس ــلع ذات الج ــر الس ــدى تواف م

مــع معاييــر الصحــة والســالمة واألداء الخاصــة باللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر )مثــل األلمونيــوم الصالــح 
للصــدأ  المقــاوم  الفــوالذ  أو  األغذيــة  مــع  لالســتخدام 
لتجنــب انتقــال المــواد المعدنيــة، أو نــوع الطــالء، أو 
للقمــاش  البنفســجية  فــوق  األشــعة  مقاومــة  مســتوى 
ــة  ــة ومقاوم ــة الحراري ــن(، أو المقاوم المشــمع )التربولي

الَتوبيــر الخاصــة بالبطاطيــن(؛
المخاطر األمنية )وتشمل إدارة البعثة(؛ ←
آليات التحويل المالي المتاحة؛ ←
المخاطر الناشئة عن التضخم؛ ←
لتنفيــذ  ← الشــركاء  إمكانــات  أو  المؤسســية  اإلمكانــات 

مناســبة. بطريقــة  النقديــة  التحويــالت  علــى  واإلشــراف 

عند البحث في الجدوى، ينبغي اإلجابة عن األسئلة التالية:

أي آليــات التحويــل المالــي األكثر أماًنا )لصالح المؤسســة  ←
والمســـتفيد(؟ ما المخــاطر األمنية  المتضمنة؟

هــل تمتلــك آليــات التحويــل المالــي الحاليــة القــدرة علــى  ←
ســداد المدفوعــات )المبلغ/طاقــم الموظفين/التوقيــت(؟

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، تنظيــم التحويــالت النقديــة: مســؤوليات وإجــراءات األمــن   21
 Cash Transfer Programming: EcoSec,( واإلدارة  واللوجســتيات  االقتصــادي 
اللجنــة   ،)Logistics and Administration responsibilities and procedures
الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف )مســتند داخلــي خــاص باللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــر(. األحم
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إلــى أي مــدى تعــد آليــات التحويــل المالــي الحاليــة  ←
واالحتيــال(؟ الفســاد  )مخاطــر  موثوقــة 

مــا مقــدار تكاليــف النقــل إلــى الوجهــة بدايــة مــن نقطــة  ←
ــزل المســتفيد؟ ــى من التسليم/الســداد حت

هــل األســواق التــي سيشــتري منهــا المســتفيد اإلمــدادات  ←
تنافســية وفّعالــة ومتكاملــة؟

نفســها  ← والســالمة  بالجــودة  متوفــرة  األصنــاف  هــل 
وميســورة التكلفــة كمــا فــي إمــدادات اللجنــة الدوليــة 

األحمــر؟ للصليــب 
هــل توجــد أي جوانــب تضخميــة ينبغــي أخذهــا فــي  ←

االعتبــار؟
ما الضوابط/المعايير المالية التي ينبغي االمتثال لها؟ ←
مــا القوانيــن واللوائــح والسياســات الحكوميــة )إن وجــدت  ←

( المناســبة المتعلقــة بالتحويــل النقــدي »الدخــل«؟
المتنوعــة  ← المالــي  التحويــل  آليــات  مــدى  أي  إلــى 

ــى  ــوال إل ــل األم ــة تحوي ــي تكلف ــة )إجمال ميســورة التكلف
األشــخاص(؟

هــل الحظــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أي تاريــخ  ←
باالحتيــال فــي الســياق قيــد البحــث؟

هل الشركاء ذوو الخبرة متوفرون؟ ←
فــي بعــض الســياقات، قــد ال يكــون مــن الممكــن تطبيــق 
قبــل  مــن  المفروضــة  القيــود  بســبب  النقديــة  التحويــالت 
ــودة بعــض المدخــالت  ــي ج ــبب تدن ــة أو بس ــلطات المحلي الس
ــد  ــل هــذه الحــاالت، ق ــي مث ــي. ف ــي الســوق المحل ــرة ف المتوف
ــا يمكــن األخــذ  ــي. كم ــع عين ــي نظــام توزي ــب األمــر تبن يتطل
فــي االعتبــار أنظمــة مركبــة؛ علــى ســبيل المثــال، إذا كان 
التحــدي الرئيســي هــو جــودة بعــض المدخــالت المتوفــرة 
ــدي  ــل نق ــام تحوي ــتخدام نظ ــن اس ــي، فيمك ــوق المحل ــي الس ف
مناســب للمدخــالت المتوفــرة بالفعــل، وبذلــك يمكــن الحــّد مــن 
ــالت  ــاف واالقتصــار علــى هــذه المدخ ــراء األصن ــبء ش ع
القليلــة التــي قــد تكــون غيــر متوفــرة. إذا عارضــت الســلطات 
المحليــة اســتخدام التحويــالت النقديــة، فقــد يتطلــب النظــام 
ــاف  ــراء األصن ــي ش ــن ف ــؤولين الميدانيي ــراك المس ــل إش البدي
مــع المســتفيدين، وبالتالــي عــدم تحويــل النقــود إلــى المســتفيدين 
مباشــرة وفــي الوقــت ذاتــه ضمــان تقديــم بعــض المرونــة فــي 

ــة. ــالت النقدي التحوي
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التوزيع
إذا حــدد تقييــم الجــدوى التحويــالت النقديــة علــى أنها األســلوب 
المفضــل، يحتــاج فريــق متعــدد االختصاصــات إلــى تحديــد آلية 
للتحويــالت النقديــة أو مجموعــة مــن اآلليــات. مــن الخيــارات 

التــي يمكــن أخذهــا فــي االعتبــار مــا يلــي:

التحويــــل المباشــــر للحســــابات البنكيــــة الخاصــــة  ←
لمستـــــفيدين؛ با

تقديم الشيك مباشرة للمستفيدين؛ ←
ماكينات الصرف اآللي والكروت الذكية؛ ←
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو الســداد مــن خــالل  ←

الهواتــف المحمولــة؛
إيداع المدفوعات لدى طرف وسيط؛ ←
الدوليــة  ← اللجنــة  بواســــطة  للنقــود  المباشــر  التوزيــع 

للصليــــــب األحمـــر.

ــم يتــم اعتبــار توزيــع النقــود ضمــن أحــد الخيــارات، قــد  إذا ل
ــل المناســب. ــة( البدي تكــون القســائم )لشــراء ســلع و/أو نقدي

فــي حالــة التوزيعــات العينيــة، تقــرر وحــدة األمــن االقتصــادي 
وإدارة اللوجســتيات مًعــا جــدول التوزيــع.

ــق  ــي التحق ــا ينبغ ــع كم ــاط ومســارات التوزي ــة نق تجــب معاين
مــن قابليــة الوصــول. يجــب إخطــار المســتفيدين بجــدول 
أن  ينبغــي  التــي  المواصــالت  ووســائل  التالــي  التوزيــع 
ــن  ــم م ــة له ــالت الممنوح ــل المدخ ــتخدامها لنق ــوا الس يخطط
نقطــة التوزيــع إلــى منزلهــم. بشــكل عــام، ينبغــي التأكيــد 
ــي  ــع. ينبغ ــابق للتوزي ــوم الس ــاء الي ــي مس ــتفيدين ف ــى المس عل
أن تمتلــك المكاتــب الميدانيــة الوســائل الالزمــة للتواصــل مــع 

المســتفيدين إلبالغهــم بإخطــار قصيــر األجــل.

ــل  ــاف مث ــد أصن ــح باألخــص؛ تع ــع بعــض المن يصعــب توزي
تخزيــن  يتعــذر  بينمــا  الحجــم،  كبيــرة  الزجاجيــة  البيــوت 
المواشــي بســهولة. لهــذه األســباب، يتعــذر تأجيــل توزيــع 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي علــى األغلــب. ينبغــي أن تكــون 
مســارات التوزيــع مقاومــة لألحــوال الجويــة، كمــا ينبغــي 
ــد  ــازل ألنهــا ق ــة للمن ــوت الزجاجي ــل المواشــي والبي تجنــب نق

ــر. ــكل كبي ــع بش ــة التوزي ــر عملي تؤخ
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التحقق من الجودة
مــن المهــم لنجــاح البرنامــج مســتقباًل أن يتــم توفيــر األصنــاف 
ــوع.  ــّم والن ــث الك ــي احتياجاتهــم مــن حي ــي تلب للمســتفيدين الت
يــؤدي توفيــر المــواد منخفضــة الجــودة إلــى معــدالت مرتفعــة 
مــن اإلخفــاق ومــدى حيــاة أقصــر للمشــروع، كمــا يؤثــر ذلــك 
بالســلب علــى صــورة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. يجــب 
ــع  ــع التوزي ــي موق ــن ف ــن الحاضري ــى المســؤولين الميدانيي عل
التحقــق ممــا إذا كانــت المــواد المســتلمة تســتوفي معاييــر 
الجــودة المطلوبــة. فــي حالــة عــدم اســتيفاء المــواد لهــذه 
المعاييــر، يحــق للمســؤولين الميدانييــن رفضهــا. ويجــب تدويــن 
ملحوظــة علــى إيصــال ســائق الشــاحنة توضــح أي المــواد التي 
تــم رفضهــا ولمــاذا. ثــمَّ يتــم مــلء اســتمارة مطالبــة وإرســالها 
إلــى إدارة اللوجســتيات. يعــد ذلــك فــي غايــة األهميــة باألخــص 
ــل،  ــة. وبالمث ــي والزراع ــة بالمواش ــاف ذات الصل ــع األصن م
ينبغــي األخــذ فــي االعتبــار الســالمة أو اآلثــار البيئيــة ألصناف 
محــددة، ويعــد ذلــك مهًمــا باألخــص مــع أصنــاف مثــل األســمدة 
ــادرات االقتصــاد  ــذ برامــج مب ــد تنفي ــدات الحشــرية. عن والمبي
ــة، تعــد مســألة التحقــق  الجزئــي مــن خــالل التحويــالت النقدي
ــة.  ــي األهمي ــاوية ف ــا مس ــية، ولكنه ــر حساس ــودة أكث ــن الج م
فــي مثــل هــذه الحــاالت، تنتقــل مســؤولية اختيــار وشــراء 
األصنــاف إلــى المســتفيدين، علــى الرغــم مــن ضــرورة إخطار 
ــة  ــاف رخيص ــراء أصن ــة بش ــر المرتبط ــتفيدين بالمخاط المس
ــم جــودة  ــة تقيي ــة كيفي ــة لمعرف ــم بالمؤشــرات الالزم وتزويده

ــة. األصــول المختلف

االتفاقية
ــي أو  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــروعات مب ــع مش ــب توزي يتطل
الســداد أعمــاالً ورقيــة جيــدة. يجــب أن تنــص االتفاقيــة المنعقدة 
بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والمســتفيد بوضــوح 
علــى التزامــات كل طــرف. تثبــت شــهادة التبــرع توزيــع 
المنحــة دون مقابــل علــى المســتفيد، حيــث تظــل األصــول فــي 
ــتة  ــر ألول س ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــوزة وملكي ح
ــة  ــة ستســتعيد هــذه األصــول فــي حال أشــهر، وتثبــت أن اللجن
ــل،  ــي المقاب ــه. وف ــق علي ــي الغــرض المتف عــدم اســتخدامها ف
يوافــق المســتفيد علــى خضوعــه للمراقبــة بصفــة دوريــة وأن 
يعطــي للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر معلومــات دقيقــة حــول 
المشــروع. قــد تتطلــب بعــض المشــروعات إعــادة ســداد جــزء 
صغيــر مــن تكلفــة المنحــة بواســطة المســتفيد علــى مــدار عــام 
ــن  ــى حســاب مشــترك بي ــغ إل ــل المبل ــم تحوي ــث يت واحــد، حي
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المجتمــع المحلــي واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. فــي مثــل 
ــل  ــي تموي ــترد ف ــغ المس ــتخدام المبل ــن اس ــاالت، يمك ــذه الح ه
المشــروعات المجتمعيــة إلفــادة األشــخاص الذيــن لــم يحصلــوا 

ــادرات االقتصــاد الجزئــي. ــى أحــد مشــروعات مب عل

ــد مــن المعلومــات حــول أنــواع االتفاقيــات المنعقــدة مــع  لمزي
ــع. ــى القســم الراب المســتفيدين ســابًقا، ُيرجــى الرجــوع إل

اإلحاطة
يجــب إحاطــة المســتفيدين بالمعلومــات التفصيليــة بواســطة 
المســؤولين الميدانييــن عندمــا يتــم توقيــع اتفاقيــة؛ حيــث ينبغــي 
التعامــل مــع هــذا األمــر كمــا لــو أن صفقــة تجاريــة قــد ُعقــدت 
ــوم  ــك، ينبغــي أن يق ــم مســاعدة. نتيجــة لذل ــس مجــرد تقدي ولي
ــتفيد  ــع المس ــد م ــود العق ــع بن ــراءة جمي ــي بق ــؤول الميدان المس
وتوضيــح أن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تلتــزم بمتابعــة 
المشــروع. وبأقصــى قــدر ممكــن، ينبغــي أن يتــم ذلــك بشــكل 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــات اللجن ــدى مركب ــي إح ــالً ف ــي )مث ثنائ
المجتمعييــن  القــادة  إشــراك  العقــد  يعــزز  كمــا  األحمــر(. 
بتوقيعهــم علــى العقــد بصفتهــم شــهوًدا. باإلضافــة إلــى وضــع 
جــزء صغيــر مــن المنحــة فــي المشــروعات المجتمعيــة علــى 
ســبيل االســتثمار، قــد يعــد ذلــك حافــًزا للمجتمــع علــى وضــع 
ــد جــزء  ــًرا، إذا وجــب تعهي ــه. وأخي ــة خــاص ب نظــام للمراقب
مــن المراقبــة، يجــب أن يكــون المراقبــون حاضريــن فــي 

ــم. ــتفيدين به ــف المس ــع وتعري لحظــة التوزي

المراقبة والمتابعة  4-6
ــى  ــح عل ــة الخاصــة بمشــروعات المن ــة المتابع ــوي مرحل تحت

ــة عناصــر بوجــه عــام: ثالث

مراقبة العملية؛ ←
مراقبة مدى التقدم؛ ←
تقييم النتائج. ←

ــار  ــأ اعتب ــن الخط ــه م ــج بأن ــر إدارة البرنام ــة نظ ــم وجه رغ
عمليــة  المراقبــة  ألن  منفصلــة،  مرحلــة  المراقبــة  مرحلــة 
ــار بشــكل متواصــل  ــي االعتب مســتمرة ينبغــي أخــذ نتائجهــا ف
ــة  ــاول المراقب ــم تن ــه ت ــذه، إال أن ــج وتنفي ــم البرنام ــد تصمي عن
ــبيل  ــى س ــة عل ــة منفصل ــا مرحل ــى أنه ــل عل ــل الماث ــي الدلي ف

التوضيــح.
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تتــم مراقبــة العمليــة علــى مســتوى إدارة البرنامــج، حيــث 
ــج؛  ــذ البرنام ــول تنفي ــة ح ــرة عام ــى نظ ــمل الحصــول عل تش
بعبــارة أخــرى، تشــمل مراقبــة العمليــة تقييــم كل خطــوة 
ــه  ــالزم- لتنظيم ــدر ال ــج –بالق ــل البرنام ــه وتعدي ــى تاريخ حت
وتحســينه. عــادة مــا ُيشــار إليهــا بمصطلــح »مراقبــة النشــاط«. 
ــم 4-6- ــدم )القس ــدى التق ــة م ــى مراقب ــم عل ــذا القس ــز ه يرك
1( وتقييــم النتائــج، حيــث يتــم إجــراء كليهمــا علــى المســتوى 
الميدانــي وبمثابــة جــزء ال يتجــزأ مــن المراقبــة القائمــة علــى 
ــاد  ــادرات االقتص ــج مب ــائعة لبرام ــوب الش ــد العي ــج. أح النتائ
الجزئــي أن المراقبــة توجههــا العمليــة أكثــر مــن النتائــج 
ــة  ــدف المراقب ــارة أخــرى، ته ــياقات؛ بعب ــن الس ــد م ــي العدي ف
ــات وليــس دعــم المســتفيدين  ــى جمــع بيان ــام األول إل ــي المق ف
وحــل المشــكالت التــي تواجــه المشــروعات. ينبغــي أن تكــون 
المراقبــة فّعالــة توجههــا األهــداف لكــي تتيــح لفــرق عمــل وحدة 
األمــن االقتصــادي ســرعة تحديــد المشــكالت والتركيــز علــى 

المشــروعات.

مراقبة مدى التقدم  1-4-6
لماذا؟
للتحقــق مــن اســتخدام مدخــالت المشــروع وفًقــا لمــا هــو  ←

متفــق عليــه؛
للتحقق من أن المشروع يولد دخالً كما هو متوقع؛ ←
لتقييم مدى رضا المستفيدين؛ ←
ــمَّ  ← ــن ث ــتفيدون، وم ــا المس ــكالت يواجهه ــد أي مش لتحدي

ــكالت؛ ــذه المش ــى ه ــب عل ــى التغل ــاعدتهم عل مس
لتحديد مدى الحاجة للتوجيه وتقديمه؛ ←
لتحديد الحاجة إلى التدريب؛ ←
إضافــي  ← مصــدر  وتقديــم  للمســتفيدين  النقــد  إلعطــاء 

للتحفيــز؛
ــا  ← ــن تطبيقه ــي يمك ــتفادة الت ــدروس المس ــتخالص ال الس

ــة. ــج المقبل ــي دورة البرنام ف
كيف؟

يجــب أن يبــدي المراقبــون اهتماًمــا والتزاًمــا بالمشــروع. 
ــات  ــي جلس ــراكهم ف ــد إش ــن الجي ــل، م ــكل كام ــراكهم بش إلش
أحــد  قــدرة  تحســين/زيادة  ُســُبل  حــول  الذهنــي  العصــف 
ــة أحــد  ــل المراقب ــا تمث ــد الدخــل. بينم ــى تولي المشــروعات عل
أشــكال الضغــط اليســير علــى المســتفيدين لبذلــك الجهــود 
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ــى  ــة عل ــه مــن المهــم إجــراء المراقب ــة للنجــاح، إال أن المطلوب
ــتفيدون  ــل المس ــب أن يحص ــا. يج ــس رقابًي ــوم ولي ــو مدع نح
علــى النقــد البنــاء والتشــجيع اإليجابــي أثنــاء زيــارات المراقبة.

بواسطة َمْن؟
ــا  ــم تعهيده ــك يت ــت ولذل ــتهلكة للوق ــة مس ــة مهم ــد المراقب تع
ــة  ــة الدولي ــدى اللجن ــرية ل ــوارد البش ــى الم ــت عل ــر الوق لتوفي
ــر  ــة غي ــة مهم ــي أن المراقب ــذا ال يعن ــر. وه ــب األحم للصلي
ــة  ــم مرحل ــا أه ــك، إنه ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــة، ب ضروري
فــي البرنامــج بعــد مرحلــة االختيــار. ومــع ذلــك، يمكــن تعليــم 
الموظفيــن غيــر التابعيــن للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
كيفيــة مراقبــة المشــروعات بســهولة ويســر؛ يضمــن ذلــك عــدم 
اعتبــار المراقبــة ذات أولويــة أقــل، الــذي عــادة مــا يحــدث عنــد 
اقتســام المــوارد البشــرية لمهــام برامــج مختلفــة. فــي الواقــع، 
تعــد »مراقبــة األنــداد« أحــد أنمــاط المراقبــة األكثــر فاعليــة، 
البعــض.  بعضهــم  مشــروعات  المســتفيدون  يراقــب  حيــث 
ــكن  ــي يس ــق الت ــي المناط ــك ف ــذ ذل ــب تنفي ــك، يصع ــع ذل وم
فيهــا المســتفيدون فــي أماكــن متفرقــة، وفــي هــذه الحالــة مــن 

ــن. ــن محليي ــة لمراقبي ــد المراقب المفضــل تعهي

تعييــن  مســؤولية  تقــع  المراقبــة،  تعهيــد  تــم  إذا  وحتــى 
وتدريــب وإدارة المراقبيــن الُمَتعاَقــد معهــم محلًيــا علــى عاتــق 
المســؤولين الميدانييــن لــدى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 
فــي المراحــل األولــى، يجــب علــى المســؤولين الميدانييــن لــدى 
ــارة المشــروعات  ــب األحمــر إعــادة زي ــة للصلي ــة الدولي اللجن
التــي تمــت زيارتهــا بالفعــل بواســطة المراقبيــن المحلييــن 
)أو زيارتهــا باالشــتراك مــع المراقبيــن(. بمجــرد تدريــب 
المراقبيــن المحلييــن علــى نحــو مناســب، تنبغــي إعــادة زيــارة 
ــن  ــؤولين الميدانيي ــطة المس ــروع بواس ــن المش ــط م ــزاء فق أج
ــن  ــق م ــام بالتحق ــر للقي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــدى اللجن ل
الجــودة. يمكــن للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن تشــجع 
ــى  ــة المشــروعات بأنفســهم، إل ــى مراقب ــع عل أعضــاء المجتم

ــها. ــة بنفس ــا اللجن ــي تنفذه ــة الت ــب المراقب جان

متى؟
يعتمــد معــدل تكــرار المراقبــة علــى نــوع المشــروع وأدائه. من 
الناحيــة النظريــة، يجــب إجــراء أول زيــارة مراقبــة فــي خــالل 
وقــت قصيــر )أقــل مــن أســبوع( بعــد تقديــم المدخــالت. ينبغــي 
أن يهــدف العاملــون الميدانيــون إلــى الوصــول إلــى المســتفيدين 
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مــن خــالل الهاتــف فــي حالــة عــدم تيســر الوصــول إلــى أســر 
المســتفيدين، أو فــي حالــة تــم تأخيــر أول زيــارة مراقبــة. 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــزام اللجن ــى الت ــارات عل ــذه الزي ــد ه تؤك
األحمــر بدعــم ومتابعــة مــدى تقــدم المســتفيدين. نتيجــة لذلــك، 
وباإلضافــة إلــى ضمــان أن المدخــالت قــد تــم تســلّمها بواســطة 
ــدول  ــن الج ــة م ــؤولو المراقب ــق مس ــب أن يتحق ــتفيد، يج المس
الزمنــي الــذي يخطــط المســتفيد وفًقــا لــه تنفيــذ مشــروعه. 
يجــب اســتخدام هــذه المعلومــات فــي تحديــد التوقيــت المناســب 
إلجــراء زيــارة المراقبــة الثانيــة. تجــب مالحظــة األخطــاء فــي 
التوزيــع وإعــداد تقاريــر بهــا فــي مرحلــة مبكــرة حتــى يمكــن 
تصحيحهــا بســرعة. تــزّود الزيــارة األولــى المســتفيد بفرصــة 
توجيــه أســئلة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر التــي تقــوم 
بدورهــا باالستفســار عــن أحــوال المشــروع ووضــع »القواعــد 
األساســية«. يمكــن تقديــم المعلومــات الفنيــة )مثــل الممارســات 

الخاصــة بعلــف المواشــي( أثنــاء الزيــارة األولــى.

يجــب أن يكــون الهــدف مــن زيــارة المراقبــة الثانيــة هــو ضمان 
أن تنفيــذ المشــروع جــاٍر والتحقــق ممــا إذا كان المســتفيد بحاجة 
ــة،  ــكلة معين ــه مش ــتفيد يواج ــم. إذا كان المس ــن الدع ــد م لمزي
ينبغــي توثيقهــا بواســطة مســؤولي المراقبــة واقتــراح إجــراءات 

لحــل المشــكلة وتنفيذهــا.

بمجــرد أن يبــدأ البرنامــج فــي توليــد دخــل يقترب من المســتوى 
المخطــط لــه فــي خطــة العمــل، يجــب علــى المراقبيــن ضمــان 
أن المســتفيد مــدرك لكيفيــة التواصــل معهــم فــي حالــة مواجهــة 
ــارات  ــام بزي ــى الرغــم مــن عــدم وجــوب القي أي مشــكلة، عل
علــى  التركيــز  فــي  الفكــرة  تكمــن  أخــرى.  مــرة  مراقبــة 
المســتفيدين الذيــن يكافحــون لضمــان أن مشــروعاتهم تمضــي 
قُُدًمــا وتعمــل وفًقــا للخطــة. نتيجــة لذلــك، يختلــف معــدل تكــرار 

زيــارات المراقبــة مــن مشــروع آلخــر بشــكل كبيــر.

هل ينبغي تقديم التوجيه والدعم؟  2-4-6
ــاه، ينبغــي –مــن الناحيــة  كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 6 أدن
النظريــة- أن يتمتــع المســتفيدون مــن مبــادرات االقتصــاد 
الجزئــي بالتحفيــز والمهــارات الالزمــة. ومــع ذلــك، ومــن 
الناحيــة العمليــة، غالًبــا مــا يفتقــر المســتفيدون المحتملــون 
ــائل  ــدى الوس ــة إح ــد المراقب ــا تع ــارات. بينم ــز أو المه للتحفي
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للمحافظــة علــى تمتــع المســتفيد بالتحفيــز، إال أن االفتقــار 
لمهــارات محــددة قــد يتطلــب تقديــم نــوع مــن أنــواع التدريــب 

أو التوجيــه.

حيــث إن نجــاح منهــج مبــادرة االقتصــاد الجزئــي يعتمــد 
ــد المشــروع  ــى تحدي ــدرة المســتفيد عل ــى ق ــر عل ــى حــٍد كبي إل
ة جيــًدا، مــن المهــم أن يتمتــع  الجيــد ووضــع خطــة عمــل ُمعــدَّ
المســتفيد بالمهــارات الالزمــة للقيــام بذلــك. وكمــا ذكــر أعــاله، 
مــن المفضــل فــي مثــل هــذه الحــاالت العــرض علــى المتقدميــن 
إدارة  حــول  العمــل  ورش  إحــدى  فــي  المشــاركة  فرصــة 

ــر. ــة الصغ ــروعات متناهي المش

فــي الســابق، كان التدريــب علــى إدارة األعمــال يقــدم بواســطة 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو المؤسســات المحليــة كمــا 

هــو موضــح فــي دراســة الحالــة )9(.

الشكل 6: نظرة عامة حول معايير مبادرات االقتصاد الجزئي
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إدارة  مهــارات  علــى  التدريبيــة  الــدورة  تســاعد  أن  يجــب 
ــى  ــي عل ــادرات االقتصــاد الجزئ األعمــال المســتفيدين مــن مب
ــى  ــة عل ــدرة المالي ــم الق ــي للعمــل، وتقيي ــن مفهــوم تفصيل تكوي
البقــاء، ووضــع خطــة حــول كيفيــة تنفيــذ العمــل، حيــث 
ــام  ــة مــع مســتوى إلم ــة ومتوافق يجــب أن تكــون الخطــة عملي
المشــاركين بالقــراءة وعلــم الحســاب. تشــمل الموضوعــات 
الرئيســية المطلــوب تغطيتهــا فــي التدريــب علــى األعمــال 

ــي: ــا يل ــة م التجاري

كيفية تكوين مفهوم جيد للعمل؛ ←
كيفية تسويق المنتجات؛ ←
كيفية إجراء تقييم سوقي؛ ←
كيفية تقييم القدرة المالية لمفهوم العمل على البقاء؛ ←

ــا  ــي تديره ــة كشــمير الت ــي منطق ــال ف ــى إدارة األعم ــب عل ــة 9: التدري دراســة الحال
باكســتان

ــد  ــه بع ــام 2007 أن ــي ع ــتان ف ــا باكس ــي تديره ــمير الت ــة كش ــي منطق ــري ف ــم أُج ــف تقيي كش
ــا،  ــة فــي أن يصبحــوا نشــطين اقتصادًي التأهيــل الفيزيائــي، واجــه األفــراد ذوو اإلعاقــة صعوب
ــد  ــه توج ــول إن ــم بالق ــم التقيي ــرج. اختت ــي وضــع اقتصــادي ح ــهم ف ــدوا أنفس ــك وج ــة لذل نتيج
أســباب متنوعــة وراء ذلــك، تشــمل عــدم قــدرة هــؤالء األشــخاص علــى الوصــول إلــى األمــوال 
ــد  ــر العدي ــى الرغــم مــن تواف ــم عل ــر الخاصــة به ــة الصغ ــدء المشــروعات متناهي ــة لب المطلوب
مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي المنطقــة. ويعــود ذلــك إلــى عــدم وجــود ســجل ائتمانــي 
للمســتفيدين، وعــدم وجــود أمــوال لتلبيــة شــروط االدخــار األوليــة، وعــدم القــدرة علــى وضــع 

ــل متناهــي الصغــر بوجــه عــام. خطــة عمــل مناســبة، وعــدم اإللمــام بمؤسســات التموي

نتيجــة لذلــك، قــررت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إطــالق برنامــج متعــدد األوجــه فــي عــام 
ــادرة االقتصــاد الجزئــي إلــى جانــب التأهيــل الفيزيائــي وحمــالت  2008، تضمــن عنصــر مب
ــة  ــد مــن المســتفيدين بالقــراءة وعــدم شــعورهم بالثق ــة. بســبب عــدم إلمــام العدي الدعــم والتوعي
بالنفــس، تضمــن برنامــج مبــادرة االقتصــاد الجزئــي وحــدة تدريبيــة علــى إدارة األعمــال، 
ــا باالشــتراك مــع  ــى وضعهــا مًع ــون مــن المجتمــع عل ــون تجاري ــث تعــاون أســاتذة ومندوب حي
ــف مــن منحــة  ــج يتأل ــى الرغــم مــن أن البرنام ــب األحمــر. عل ــة للصلي ــة الدولي ــي اللجن موظف
نقديــة مشــروطة كبيــرة وشــراكة مــع إحــدى مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر الرئيســية فــي 
المنطقــة، إال أن العديــد مــن المشــاركين عــّدوا الوحــدة التدريبيــة عنصــًرا رئيســًيا فــي انتعاشــهم 
ــول  ــة ح ــة الالزم ــرة المتعمق ــتفيدين بالنظ ــد المس ــى تزوي ــة إل ــا. باإلضاف ــا واجتماعًي اقتصادًي
ريــادة األعمــال، إال أن الوحــدة التدريبيــة تعــد منصــة للمســتفيدين لمشــاركة مخاوفهــم ولتشــجيع 
بعضهــم البعــض علــى التغلــب علــى الَوْصــم االجتماعــي الــذي واجهــوه نتيجــة إلعاقتهــم. كمــا 
مّكنــت الوحــدة التدريبيــة المســتفيدين مــن توســيع شــبكتهم االجتماعيــة والتجاريــة للتعــرف علــى 

نظرائهــم الذيــن يفكــرون علــى نحــو مشــابه ليتشــاركوا معهــم الــدروس المســتفادة.
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كيفية إدارة ومراقبة الشؤون المالية للعمل. ←
ــى إدارة  ــة عل ــدورات التدريبي ــر ال ــودة وتأثي ــوع ج ــًرا لتن نظ
األعمــال التجاريــة بشــكل كبيــر مــن ســياق آلخــر، قامــت 
ــا الخاصــة  ــر بوضــع مناهجه ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
مؤخــًرا22.  يوجــد مزيــد مــن المعلومــات حــول التدريــب علــى 

ــث. ــم الثال ــي القس ــة ف ــال التجاري إدارة األعم

ــد  ــة، ق ــال التجاري ــى إدارة األعم ــب عل ــى التدري ــة إل باإلضاف
يكــون تقديــم التوجيــه الخــاص بالمشــروع وســيلة مناســبة 
المخرجــات مــن  أفضــل  المســتفيدين مــن تحقيــق  لتمكيــن 
مشــروعاتهم. يمكــن أن يقــدم هــذا التوجيــه الخبــراء الفنيــون، 
مثــل الخبــراء الزراعييــن أو المتخصصيــن فــي المواشــي 
الذيــن يمكــن توظيفهــم بصفتهــم مراقبيــن. بــدالً مــن ذلــك، 
ــا موجــًزا. بوجــه  ــا فنًي ــون تدريًب ــراء الفني ــدم الخب يمكــن أن يق
ــة  ــة حرج ــة كتل ــدورات التدريبي ــذه ال ــم ه ــب تنظي ــام، يتطل ع
ــبق،  ــا س ــا. فيم ــون مجدًي ــروعات ليك ــن المش ــدد م ــوع مح لن
تــم وضــع هــذه الــدورات التدريبيــة لمشــروعات مثــل البيــوت 

ــة. ــبه الحضري ــق ش ــي المناط ــة ف الزجاجي

مراقبة النتائج قصيرة األجل  3-4-6
يتــم تنظيــم زيــارة أخيــرة للمراقبــة قبــل أن ُتســلّم اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ملكيــة أحــد المشــروعات للمســتفيدين 
بالكامــل. عــادة مــا يحــدث ذلــك بعــد ســتة أشــهر تقريًبــا 
ــو  ــك ه ــن ذل ــدف م ــد اله ــة. يع ــالت األولي ــر المدخ ــن توفي م
إجــراء تســليم المشــروع رســمًيا للمســتفيدين وقيــاس نتائــج 
المشــروع وانعكاســها علــى اقتصــاد أســرة المســتفيد. يتعــاون 
التابعــون للجنــة الدوليــة للصليــب  المســؤولون الميدانيــون 
األحمــر والمراقبــون المتعاقــد معهــم محلًيــا علــى تقييــم النتائــج. 
إنهــا مهمــة صعبــة وتعتمــد علــى المقابــالت شــبه المقننــة التــي 

ــة. ــرى بعناي ُتج

يتضــح ممــا ســبق أن كل ســياق وبرنامــج يكــون مختلًفــا، ولكــن 
ــج هــي  ــم النتائ ــي تقيي ــا بشــكل عــام ف ــم تناوله ــي يت ــاط الت النق

كمــا يلــي.

مبــادرات  مــن  للمســتفيدين  تدريبيــة  دورة  األعمــال،  إدارة  مهــارات  وايلــد،  دي  د.   22
 Business skills, Training course for beneficiaries of( الجزئــي  االقتصــاد 
.2014 جنيــف،  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   ،)microeconomic initiatives
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التأثير االقتصادي
يتألــف تقييــم التأثيــر االقتصــادي من تحديــد التحســينات الُمدخلة 
ــادرة  ــة بمب ــر والمتعلق ــدى األس ــن االقتصــادي إلح ــى األم عل
االقتصــاد الجزئــي. يمكــن إجــراء ذلــك بمقارنــة أصول األســرة 
ودخلهــا ونفقاتهــا وديونهــا ومدخراتهــا واســتهالكها قبــل وبعــد 
المشــروع. يجــب أن تتوافــق المؤشــرات المســتخدمة مع أهداف 
البرنامــج، وتشــمل المؤشــرات الرئيســية المختــارة إلطــار 
عمــل رصــد النتائــج الخاصــة بالبرنامــج. يجــب أن يعتمــد تقييــم 
النتائــج علــى معلومــات مماثلــة لتلــك المســتخدمة أثنــاء مقابالت 
اختيــار المســتفيدين، وتقييمهــا فــي مقابــل التدابيــر المتخــذة فــي 
ذلــك الوقــت. بعبــارة أخــرى، تســتخدم البيانــات المجمعــة فــي 
مقابــالت اختيــار المســتفيدين بمثابــة وســيلة لتقييم االســتضعاف 
االقتصــادي للمســتفيد وأســاس لقيــاس التأثيــر االقتصــادي ألحــد 
ــا  ــي األصــول مؤشــًرا ثانوًي ــل االســتثمار ف المشــروعات. يمث
الســتدامة التأثيــر23.  باإلضافــة إلــى المؤشــرات المدرجــة فــي 
إطــار عمــل رصــد النتائــج، قــد يختــار مديــرو البرنامــج األخــذ 
فــي االعتبــار مســائل إضافيــة أثنــاء تقييــم النتائــج. قــد ُتســتخدم 
المؤشــرات للحصــول علــى فهــم أفضــل للِحــراك الُمســبب 
ــر االقتصــادي ألحــد المشــروعات. ُتســتخدم المؤشــرات  للتأثي

الشــائعة لألغــراض المذكــورة أدنــاه.

أهــداف  االقتصاديــة  المؤشــرات  اختيــار  يوجــه  أن  يجــب 
البرنامــج، ومــدى صلتهــا بالســياق، وإلــى أي مــدى يمكــن 

المتاحــة. المعلومــات  باســتخدام  بموضوعيــة  قياســها 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر م. ر. كارتــر وس. ب. باريــت، »االقتصــاد الخــاص بفخــاخ   23
 The economics of poverty( »ــول ــى األص ــم عل ــج القائ ــم: المنه ــر الدائ ــر والفق الفق
traps and persistent poverty: An asset-based approach(، مجلــة دراســات 

ــى 199. ــن 178 إل ــات م ــم 2، 2006، الصفح ــد 42، رق ــة، المجل التنمي
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المؤشرات التي تقيس التأثير االقتصادي للبرامج
% من األسر ازداد مستوى دخلها نتيجة للمشروع؛1	 
% من األسر تمتلك أكثر من مصدر دخل نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر ارتفع دخلها فوق خط الفقر نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر ازداد لديها عدد أفراد األسرة المنتجين نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر قّل لديها مستوى التذبذب في الدخل نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر لديها دخل يمكن توقعه بشكل أكبر نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر شهدت تغيرات إيجابية في أنماط النفقات نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر اشترت أصواًل دائمة نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر انخفضت ديونها نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر ازدادت استثماراتها؛2	 
% مــن األســر توفــرت لديهــا صالحيــة الوصــول إلــى خدمــات ماليــة أفضــل نتيجــة 	 

للمشــروع؛3
% من األسر ازدادت مدخراتها نتيجة للمشروع؛	 
% من األسر بدأت تدخر نتيجة للمشروع.	 

يمكن قياس مستويات الدخل في مقابل معايير مثل الحد األدنى من سلة المستهلك.   1
يمكــن أن تشــمل االســتثمارات اســتثمارات فــي األصــول المنزليــة الدائمــة، واألصــول ذات الصلــة بالمشــروعات متناهيــة الصغــر    2

ــي المــدارس. ــال ف ــم األطف ــل تعلي ــي رأس المــال البشــري مث ــدة الخاصــة باألســرة، واالســتثمارات ف القائمــة أو الجدي
قــد تشــمل القــدرة علــى الحصــول علــى ائتمــان مــن مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر وليــس مــن جهــات اإلقــراض، باإلضافــة    3

إلــى القــدرة علــى وضــع المدخــرات فــي أحــد البنــوك أو حســاب رقــم الهاتــف بــدالً مــن االحتفــاظ بهــا فــي المنــزل.
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االستدامة
ــا، حيــث  ُتشــّكل مهمــة تقييــم اســتدامة أحــد المشــروعات تحدًي
ــن  ــهر م ــتة أش ــد س ــام بع ــه ع ــج بوج ــم النتائ ــراء تقيي ــم إج يت
توفيــر المدخــالت؛ وبنــاًء علــى هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة، 
يصعــب تقديــر مــدى الحيــاة المتوقــع للمشــروع. علــى األغلــب 
يكــون المؤشــر األكثــر وضوًحــا هــو الفــرق بيــن الربــح 
ــد  ــام أح ــل، إذا ق ــروعات. بالفع ــد المش ــي ألح ــع والفعل المتوق
المشــروعات بتوليــد مبلــغ الدخــل نفســه أو أكثــر كمــا هــو 
متوقــع قبــل االســتثمار فيــه، فسيســتمر المســتفيد فــي اســتثمار 
الوقــت والمــال الالزميــن للمحافظــة علــى النشــاط. وهــذا ســبب 
آخــر وراء أهميــة توثيــق األربــاح المتوقعــة للمســتفيد مــن 
ــار. تشــمل المؤشــرات  ــة االختي ــاء مقابل أحــد المشــروعات أثن
األخــرى المفيــدة مبلــغ المــال اإلضافــي الــذي اســُتثمر مؤخــًرا 
بواســطة المســتفيد فــي المشــروع. فيمــا يتعلــق بالمشــروعات 
ــة  ــى االســتدامة المقارن ــدة عل ــن المؤشــرات الجي ــة، م التجاري
بيــن أربــاح الــدورة التجاريــة وتكاليــف دورة أخــرى. وبالمثــل، 
عنــد التعامــل مــع األســر التــي تعتمــد علــى المــوارد المتعــددة 
ــتثمار  ــن اس ــبة بي ــة النس ــام مقارن ــر لالهتم ــن المثي ــل، م للدخ
األرباح/الوقــت الخاصــة باألســرة فــي األنشــطة المولــدة للدخــل 

ــة. المختلف

التأثير غير المباشر
يعــد التأثيــر غيــر المباشــر تأثيــًرا ثانوًيــا يتعلــق بالمســاعدات، 
ولــم يتــم توقــع هــذا التأثيــر منــذ البدايــة. قــد يكــون هــذا التأثيــر 
ــا أو ســلبًيا، ويمكــن التمييــز بيــن التأثيــر غيــر المباشــر  إيجابًي

علــى مســتوى األســر ومســتوى المجتمــع.

ــى مســتوى األســر  ــر المباشــر عل ــر غي ال يســهل فصــل التأثي
دوًمــا عــن التأثيــر االقتصــادي. مــن األمثلــة التقليديــة علــى هــذا 
ــة  ــبة نتيج ــة المكتس ــارات الفني ــل أو المه ــن العم ــر تحس التأثي
ــى  ــرى عل ــات األخ ــن اإلمكان ــد ُتحس ــي ق ــة، الت ــم المراقب لدع
ــتثمار الدخــل  ــادة اس ــك إع ــن أن يشــمل ذل ــد الدخــل؛ يمك تولي

ــد  للدخــل. فــي نشــاط آخــر مول

ــب  ــع فيصع ــى مســتوى المجتم ــر المباشــر عل ــر غي ــا التأثي أم
أيًضــا قياســه فــي معظــم الحــاالت، ولكنــه قــد يكــون واضًحــا 
فــي أنشــطة محــددة وثيقــة الصلــة بمهــن أخــرى. علــى ســبيل 
المثــال، مشــروع يدعــم الصياديــن مباشــرة، ويكــون لــه تأثيــر 

إيجابــي علــى صناعــة تجهيــز األســماك.
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التأثير النفسي االجتماعي
ينبغــي وضــع هــذا فــي االعتبــار بوجــه خــاص عنــد التعامــل 
ــى أي  ــن، وهــو إل ــا أو العائدي ــن داخلًي مــع األشــخاص النازحي
مــدى كان المشــروع قنــاة إلعــادة االندمــاج االجتماعــي وزيــادة 

االعتــزاز بالنفــس وغيــر ذلــك.

ــتدامة  ــر االقتصــادي واالس ــم التأثي ــد تقيي ــا يجــب أن يعتم بينم
ــر  ــر المباش ــر غي ــم التأثي ــي، يتضــح أن تقيي ــاس كّم ــى أس عل
ــي  ــر. ف ــًدا بكثي ــر تعقي ــر أكث ــي أم ــي االجتماع ــر النفس والتأثي
معظــم الحــاالت، يتــم تحديــد مجموعــة مــن الخيــارات مســبًقا 
لتســهيل تحليــل النتائــج النوعيــة )علــى ســبيل المثــال، %25 
ــد صّرحــوا  ــن أُجريــت معهــم مقابــالت ق مــن المســتفيدين الذي
ــة  ــبكة تواصــل اجتماعي ــاء ش ــن إنش ــم م ــأن المشــروع مّكنه ب
وعمليــة جديــدة فــي المجتمــع الــذي يســتضيفهم(. ولكــن دائًمــا 
مــا ينطــوي مثــل هــذا األســلوب علــى خطــر، لذلــك يتــم 
اســتخدام الورقــة اإلرشــادية بمثابــة اســتبيان. يوجــد خيــار آخــر 
لــة تــم تحليلهــا بتعمــق لتحديــد  وهــو اختيــار بضــع حــاالت ممثِّ

ــة. ــذه المخرجــات النوعي ــى ه ــة عل ــار المترتب اآلث

ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد علــى أنــه بينمــا مبــادرات االقتصــاد 
ــي  ــة ف ــة ثانوي ــية اجتماعي ــد نفس ــى فوائ ــؤدي إل ــد ت ــي ق الجزئ
بعــض الحــاالت، إال أن هــذه الفوائــد وحدهــا ال تقتضــي تقديــم 
المبــادرات. حيــث إن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي تعــد تدخــالً 
ــر  ــاءة لتوفي ــة وكف ــر فاعلي باهــظ التكاليــف، توجــد وســائل أكث
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــي. إن مب ــي االجتماع ــم النفس الدع
أداة اقتصاديــة ينبغــي اســتخدامها لالســتجابة إلــى احتيــاج 

اقتصــادي.

الُمضي قُُدًما في إجراء التقييمات
ــًرا  ــتفيدين مؤش ــر المس ــي اقتصــاد أس ــرات ف ــد التغي ــا تع بينم
االقتصــاد  لمبــادرات  المحتمــل  االقتصــادي  التأثيــر  علــى 
الجزئــي، يعــد اســتخدام مجموعــات التحكــم وســيلة أكثــر دقــة 
لفصــل تأثيــر مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. يتضمــن ذلــك 
مقارنــة تطــور اقتصــاد أســر المســتفيدين باقتصــاد أســر غيــر 
المســتفيدين. بينمــا قــد يمثــل ذلــك تحديــات أخالقيــة فــي بعــض 
ــذا  ــى ه ــوء إل ــتلزم اللج ــياقات تس ــاالت، إال أن بعــض الس الح
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النــوع مــن المقارنــة24.  وينطبــق ذلــك –علــى ســبيل المثــال- 
عندمــا تتــم مســاعدة المســتفيدين علــى مراحــل مختلفــة متعــددة، 
مــا يســمح بإجــراء مقارنــة بيــن اقتصــاد أســر المســتفيدين 
ــد  ــة، يجــب تحدي ــة النظري ــن الناحي ــتقبليين. م ــن والمس الحاليي
أنهــا  البرنامــج لضمــان  قبــل تصميــم  التحكــم  مجموعــات 

ــكان. ــدر اإلم ــة بق ــات ممثل مجموع

ينبغــي التأكيــد علــى أن الحــاالت التــي ُيخفــق فيهــا المشــروع 
ــة  ــع، تســتحق هــذه الحــاالت العناي ــر المتوق ــي إحــداث التأثي ف
ــية  ــباب الرئيس ــد األس ــى تحدي ــة إل ــن الحاج ــًدا ع ــر. بعي األكب
ــد مــن  ــى مزي ــاق ومــا إذا كان المســتفيدون يحتاجــون إل لإلخف
المســاعدة، يوجــد الكثيــر للتعلــم مــن المشــروعات التــي أخفقــت 
ــاق  ــدا أن إخف ــج. إذا ب ــم البرنام ــة تحســين تصمي ــة كيفي لمعرف
المشــروع خــارج ســيطرة المســتفيد بالكامــل، مثــالً فــي حــاالت 
القــوة القاهــرة، فيجــب البحــث فــي إمكانيــة تقديــم مبــادرة 
اقتصــاد جزئــي جديــدة. ومــع ذلــك، تعــد هــذه الحــاالت اســتثناًء 

وليــس قاعــدة.

إعداد التقارير
باإلضافــة إلــى التحديــث المســتمر لقاعــدة بيانــات المســتفيدين، 
يجــب علــى المكاتــب الميدانيــة إصــدار تقريــر مفصــل بشــكل 
دوري حــول مــدى تقــدم مشــروعات مبــادرات االقتصــاد 
الجزئــي فــي المجــاالت الخاضعــة لمســؤوليتها. يجــب أن 

ــة: ــات التالي ــر الموضوع ــي التقاري تغط

مدى التقدم مقارنة بالخطة السنوية؛ ←
عدد الطلبات المستلمة؛ ←
عدد مقابالت االختيار التي أُجريت؛ ←
عــام  ← بدايــة  منــذ  أُطلقــت  التــي  المشــروعات  عــدد 

الموازنــة؛
عدد زيارات المراقبة التي أُجريت؛ ←
تأثير المشروعات التي تنتهي في الشهر الجاري؛ ←
مــدى تقــدم تنفيــذ البرنامــج مقارنــة بمــا هــو متوقــع فــي  ←

خطــة العمــل.

ــو، ر. جلينرســتر، م. كريمــر، اســتخدام العشــوائية  ــد مــن المعلومــات، انظــر إ. دوفل لمزي  24
 Using Randomization in( أدوات  مجموعــة  التنميــة:  اقتصــادات  أبحــاث  فــي 
القومــي لألبحــاث  المكتــب   ،)Development Economics Research: A Toolkit

.2006 )ماساتشوســتس(،  كامبريــدج   ،)NBER( االقتصاديــة 
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ــع  ــاون م ــي بالتع ــادرات االقتصــاد الجزئ ــذ مب تنفي  5-6
الشــركاء

ــع شــركاء  ــر م ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــاون اللجن ــزداد تع ي
ــى  ــة إل ــي. باإلضاف ــادرات االقتصــاد الجزئ ــذ مب ــن لتنفي محليي
ــم أفضــل بوجــه عــام  ــم فه ــن لديه ــة أن الشــركاء المحليي حقيق
للعوامــل المحركــة للمجتمــع المحلــي، يتيــح ذلــك للجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر القيــام بشــيء مــن بنــاء القــدرات لــدى 
الشــريك المحلــي فيمــا يتعلــق بتوليــه تنفيــذ البرنامــج أو توســيع 
نطاقــه دون دعــم مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. تشــمل 
المزايــا األخــرى قنــوات تواصــل أفضــل مــع المجتمعــات 
المحليــة وتنفيــًذا أكثــر فاعليــة. فــي الماضــي، دائًمــا مــا كانــت 
ــي  ــركاء ف ــر ش ــالل األحم ــر أو اله ــب األحم ــات الصلي جمعي
تنفيــذ المنــح اإلنتاجيــة، علــى الرغــم مــن ذلــك، دخلــت اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر أيًضــا فــي شــراكات مــع مؤسســات 
تمويــل متناهــي الصغــر عنــد تنفيــذ برامــج القــروض متناهيــة 

الصغــر.

بينمــا ظلــت اإلجــراءات التــي تناولهــا هــذا الكتيــب لــم تتغيــر 
بشــكل كبيــر حتــى اآلن عنــد تنفيــذ برنامــج مــع أحــد الشــركاء، 
إال أنــه ينبغــي وضــع اعتبــارات أخــرى فــي الحســبان لضمــان 
ــد النقــاط التاليــة  ــذ البرنامــج والشــراكة بسالســة. تــم تحدي تنفي
بمثابــة نقــاط رئيســية لوضعهــا فــي االعتبــار عنــد تنفيــذ 

ــذه الشــراكات25:  ــي بموجــب ه ــادرات االقتصــاد الجزئ مب

تقييــم مشــترك  ← الشــراكة مــن خــالل  ينبغــي تطويــر 
ــراكة،  ــترك للش ــوم مش ــدد، ووضــع مفه ــاج المح لالحتي

للبرنامــج والتخطيــط. وتصميــم مشــترك 
كلتــا  ← ومســؤوليات  أدوار  وتوضيــح  تحديــد  يجــب 

تخطيــط  مرحلــة  أثنــاء  مشــترك  بشــكل  المؤسســتين 
وتصميــم البرنامــج. يجــب أن يشــمل هــذا التوضيــح 
تعريًفــا لمســاهمة كل شــريك فــي الشــراكة )المــوارد 

الخدمــات(. العينيــة،  الســلع  والماليــة،  البشــرية 
ــي  ← ــراءات الت ــات واإلج ــتخدام العملي ــر واس ــب تطوي يج

ــي  ــل والت ــة بالفع ــراكات القائم ــار الش ــي االعتب تضــع ف
والبرنامــج.  الشــريكين  مــن  كل  احتياجــات   تســتوفي 
إدخالهــا  يتــم  تغييــرات  أي  علــى  التفــاوض  ويجــب 

مقتبســة مــن تقييــم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لبرنامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي   25
ــال. فــي نيب
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علــى اإلجــراءات الحاليــة بحيــث يوافــق عليهــا كلتــا 
لمؤسســتين. ا

للشــريكين  ← المختلفــة  العمــل  ثقافــات  مناقشــة  تجــب 
ــج  ــم البرنام ــتمل تصمي ــب أن يش ــا ويج ــراف به واالعت

بشــأنها. علــى مســموحات 
يجــب أن تمتلــك نقطــة اتصــال مبــادرات االقتصــاد  ←

الجزئــي داخــل مؤسســة الشــريك أولويــة وُســلطة كافييــن 
ــريك. ــن الش ــة ع ــية بالنياب ــرارات الرئيس ــاذ الق التخ

برنامــج  ← بــإدارة  الصلــة  ذات  المهــارات  نقــل  يجــب 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي علــى جميــع مســتويات 
امتــالك  ذلــك  لــإلدارة. ويتضمــن  الهرمــي  التسلســل 
واجهــة تواصــل وإنشــاء عالقــات علــى مســتوى العمــل 
بيــن الشــريكين علــى مســتوى اإلدارة الدنيــا والمتوســطة 

ــا. والعلي
تصميــم  ← يشــتمل  أن  يجــب  القــدرات،  بنــاء  لتعزيــز 

ــدم  ــي المق ــى اإلنهــاء التدريجــي للدعــم الفن البرنامــج عل
مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى مــدار الوقت. 
ــزم  ــج إن ل ــة البرنام ــي بداي ــذا الدعــم ف ــف ه ــن تكثي يمك
األمــر، بحيــث يتغيــر دور العامليــن الميدانييــن لــدى 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــن التنفيــذ إلــى التوجيه 
ــاءة. ــة بكف ــه الفني ــن قدرت ــريك م ــّور الش ــرد أن ُيط بمج

ينبغــي االهتمــام بتعييــن أحــد العامليــن الفنييــن لــدى  ←
ــب الشــريك.  ــي مكت ــر ف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
إذا لــم يكــن ذلــك ممكًنــا فــي بدايــة البرنامــج، يمكــن 
ــا فــي البرنامــج بمجــرد توظيــف وتنميــة  إدخالــه تدريجًي
ــة  ــارات الفني ــة المه ــك تنمي ــح ذل ــرية. يتي ــوارد البش الم

ــه. ــين قدرات ــريك وتحس ــدى الش ل
ــا  ← ــاون تدريًب ــر إدارة التع ــب أن توف ــكان، يج ــدر اإلم بق

ــا حــول التعــاون لجميــع موظفــي اللجنــة الدوليــة  توجيهًي
للصليــب األحمــر الذيــن يعملــون عــن قُــرب مــع جمعيــة 
الصليــب األحمــر أو الهــالل األحمــر الوطنيــة فــي الدولــة 
المعنيــة. وبالمثــل، يجــب أن يوفــر العاملــون الفنيــون لدى 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر المعلومــات والتحديثــات 
الفنيــة للعامليــن فــي إدارة التعــاون المســؤولة عــن دعــم 

وتســهيل الشــراكة مــع إحــدى الجمعيــات الوطنيــة.
يجــب أن تكــون اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر قــادرة  ←

علــى التواصــل مــع المســتفيدين بشــكل مباشــر، كمــا 
يجــب إنشــاء قنــاة للشــكاوى حتــى يتمكــن المســتفيدون من 
ــة للصليــب األحمــر مباشــرة. ــة الدولي التواصــل مــع اللجن
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دراســة الحالــة 10: تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي بالتعــاون مــع أحــد الشــركاء 
فــي نيبــال

فــي عــام 2007، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر برنامًجــا لمبــادرات االقتصــاد 
ــها.  ــُبل عيش ــتعادة ُس ــى اس ــزاع عل ــن الن ــرة المتضــررة م ــاعدة األس ــال لمس ــي نيب ــي ف الجزئ
حيــث إن التضاريــس وعــرة، وأســر المســتفيدين تســكن فــي أماكــن متفرقــة فــي مناطــق شاســعة 
وبعيــدة، أصبحــت مســألة الوصــول إلــى جميــع المســتفيدين المقصوديــن موضــع اهتمــام. لحســن 
الحــظ، اهتمــت جمعيــة الصليــب األحمــر النيبالــي بهــذا األســلوب واشــتركت مباشــرة فــي تنفيــذ 
البرنامــج. احتفظــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر باإلشــراف الفنــي علــى البرنامــج، بينمــا 
نفــذ متطوعــو جمعيــة الصليــب األحمــر النيبالــي جانًبــا كبيــًرا مــن العمــل علــى مســتوى المناطق.

ــة  ــتطاعت اللجن ــي، اس ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــذ مب ــي تنفي ــغيلية ف ــراكة التش ــالل الش ــن خ م
الدوليــة للصليــب األحمــر وجمعيــة الصليــب األحمــر النيبالــي توفيــر المســاعدات إلــى 5050 
ــرة  ــق دون الخب ــك ليتحق ــم يكــن ذل ــالث ســنوات بنجــاح. ل ــرة ث ــى مــدار فت ــزاع عل ــة للن ضحي
ــى 60  ــد عل ــا يزي ــزام م ــي والت ــر النيبال ــب األحم ــة الصلي ــا جمعي ــمت به ــي اتس ــة الت المحلي

ــج. ــي البرنام ــاركوا ف ــا ش متطوًع

ــر  ــب األحم ــة الصلي ــي جمعي ــادرات االقتصــاد الجزئ ــج مب ــذ برنام ــت الشــراكة وتنفي ــا مّكن كم
النيبالــي مــن زيــادة قدرتهــا علــى تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج، وأصبحــت اآلن لديهــا القــدرة علــى 
تكــرار تدخــالت توليــد الدخــل بنجــاح. وفــي المقابــل، تعلمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــة وطني ــة مــع جمعي ــذ الشــراكة التشــغيلية والعمــل بفاعلي ــة تنفي ــر حــول كيفي الكثي

ــادرات االقتصــاد الجزئــي. برنامــج مب
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نقاط رئيسية
تعــد المنــح أشــهر مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، كمــا تســبق تنفيــذ التدريــب المهنــي 	 

و/أو تدخــالت القــروض متناهيــة الصغــر.
ــتراتيجيات 	  ــم اس ــى فه ــاس عل ــدوى باألس ــات والج ــم االحتياج ــات تقيي ــد عملي تعتم

ــج  ــي برام ــوات ف ــد الفج ــرص، وتحدي ــة والف ــوارد الحالي ــط للم ــف، والتخطي التكي
ــه. ــي ونظام ــوق المحل ــتقرار الس ــدى اس ــم م ــة، وتقيي ــاعدات الحالي المس

عنــد تصميــم برنامــج، مــن المهــم وضــع أهــداف واضحــة منــذ البدايــة بحيــث يمكــن 	 
قيــاس مــدى نجــاح مبــادرة االقتصــاد الجزئــي علــى أساســها. قــد تكــون األهــداف 
ــرة  ــل األس ــي دخ ــة ف ــرات المتوقع ــن التغي ــب أن تتضم ــا يج ــدى، ولكنه ــدة الم بعي

واالســتدامة.
ــج 	  ــذه البرام ــار أن ه ــي االعتب ــة، يجــب الوضــع ف ــوارد الالزم ــط للم ــد التخطي عن

كثيفــة االســتخدام للمــوارد البشــرية التابعــة لوحــدة األمــن االقتصــادي وقســم اإلدارة 
ــتيات. وإدارة اللوجس

يجــب البحــث فــي المعلومــات حــول البرنامــج وقنــوات التواصــل المســتخدمة علــى 	 
نحــو اســتراتيجي، ألنهــا وســائل مهمــة لتصفيــة المتقدميــن المحتمليــن.

يتــم اختيــار المســتفيدين علــى أســاس مســتوى االســتضعاف االقتصــادي، والتحفيــز، 	 
ــر  ــار الخطــوة األكث ــة االختي ــد مقابل ــبقة. تع ــرة، والشــروط المس ــة، والخب والمعرف

أهميــة فــي البرنامــج.
عندمــا تســمح الظــروف، تعــد التحويــالت النقديــة )التحويــل المباشــر للمال، القســائم، 	 

ــى  ــتفيدين، وُتفضــل عل ــم المس ــة لدع ــيلة المفضل ــواق( الوس ــارض لألس ــاء مع إنش
اســتبدال الســوق والقيــام بتوزيعــات عينيــة.

يجــب البحــث فــي إجــراءات الشــراء واإلجــراءات اإلداريــة قبــل إطــالق البرنامــج 	 
لضمــان التنفيــذ الفّعــال.

يجــب أن يبحــث تقييــم النتائــج فــي التأثيــر االقتصــادي ألحــد المشــروعات واســتدامته 	 
وآثــاره غيــر المباشــرة وتأثيــره النفســي االجتماعي.

تتنامــى مشــاركة الشــركاء المحلييــن فــي تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي، 	 
ــدون  ــا يزي ــي، كم ــع المحل ــة للمجتم ــل المحرك ــم أفضــل للعوام ــم بفه ــك لتمتعه وذل
ــدرات،  ــاء الق ــن خــالل بن ــر م ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن ــن اســتدامة تأثي م

ويســتطيعون تحســين كفــاءة البرنامــج.

130 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي



مستندات أخرى ذات صلة  6-6
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، مراجعــة داخليــة لبرامــج المنــح 
 Internal review of grant( ــود ــل األس ــا والجب ــي صربي ف
programmes in Serbia and Montenegro(، اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 2005 )مســتند داخلــي خــاص 

باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(.
لبرامــج  داخليــة  للصليــب األحمــر، مراجعــة  الدوليــة  اللجنــة 
 Internal review of grant( المنــح فــي جورجيــا وأبخازيــا
programmes in Georgia and Abkhazia(، اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 2007 )مســتند داخلــي خــاص 

ــب األحمــر(. ــة للصلي ــة الدولي باللجن
ــروعات:  ــر، إدارة البرنامج/المش ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
 Programme/project( النتائــج  علــى  القائــم  األســلوب 
 ،)management: The results-based approach

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 2008.
 Measuring( اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، قيــاس النتائــج

results(، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف، 2009.
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر/ االتحــاد الدولــي لجمعيــات 
فــي  التقييــم  إرشــادات  األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب 
 Guidelines for assessment in( الطــوارئ  حــاالت 
ــاد  ــر/ االتح ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي emergencies(، اللجن
ــف  ــر، جني ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي الدول

.2008
ــج  ــاد الغذائي/البرنام ــة االقتص ــة/ مجموع ــاذ الطفول ــدوق إنق صن
ــى أســلوب  ــل الممارســين إل اإلقليمــي للجــوع واالســتضعاف، دلي
 The Practitioners’ Guide to the( األســرة  اقتصــاد 
فبرايــر   شــباط/   ،)Household Economy Approach

.2008
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر/ جمعيــة الصليــب األحمــر 
نيبــال  فــي  الجزئــي  االقتصــاد  مبــادرات  برنامــج  النيبالــي، 
 Micro-economic Initiatives Programme in(
Nepal(،اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر/ جمعيــة الصليــب 

.2011 النيبالــي،  األحمــر 
ــوم  ــل: مفه ــدة للدخ ــطة المول ــوع، األنش ــل ضــد الج ــة العم منظم
 Income-generating( رئيســي فــي األمــن الغذائــي المســتدام
 activities: A key concept in sustainable food

.security(، 2009
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7- كيفية تنفيذ التدريب المهني
يعــد هــذا الفصــل مكمــاًل للفصــل الســادس. وحيــث إن العديــد 
مــن خطــوات تنفيــذ البرنامــج متشــابهة بيــن المنــح والتدريــب 
الخاصــة  الجوانــب  الفصــل علــى  المهنــي، فســيركز هــذا 

ــي. ــكل أساس ــي بش ــب المهن بالتدري

تقييم االحتياجات والجدوى  1-7
تقييم االحتياجات  1-1-7

المحلــي  للســوق  المحركــة  العوامــل  فهــم  إلــى  باإلضافــة 
ــل  ــي الفص ــا ف ــم تناوله ــا ت ــة -كم ــة الحالي ــج الحكومي والبرام
الســادس- ينبغــي البحــث فــي جوانــب محــددة مــن تقييــم 
االحتياجــات الخاصــة بالتدريــب المهنــي. يكــون التدريــب 
المهنــي موضــع اهتمــام األشــخاص للعديــد مــن األســباب؛ يعــد 
تمييــز االحتياجــات المحــددة لهــؤالء األشــخاص فــي غايــة 
األهميــة لضمــان حصولهــم علــى الشــكل األكثــر مناســبة مــن 

التدريــب المهنــي.

النظريــة:  ← المهــارات  فــي مقابــل  العمليــة  المهــارات 
يتمتــع بعــض المســتفيدين بخبــرة عمليــة مباشــرة، ولكــن 
نظــًرا الفتقارهــم للمعلومــات النظريــة التــي تمّكنهــم 
مــن التكيــف مــع األوضــاع الجديــدة أو مــن اكتســاب 
المصداقيــة مــن العمــالء المحتمليــن. ومــن غيــر المرجــح 
أن يلبــي أســلوب التمّهــن احتياجاتهــم مــن التدريــب. ومــن 
ــن  ــون بعــض المســتفيدين اآلخري ــد يك ــة أخــرى، ق ناحي
ــى  ــرون إل ــب النظــري، ولكنهــم يفتق ــي الجان ــن ف متعمقي
الخبــرة العمليــة لوضــع معرفتهــم حيــز التنفيــذ. ولهــؤالء 
ــا  األشــخاص، ال تمثــل مؤسســة التدريــب الرســمية مكاًن

ــم. ــا لتعليمه مثالًي
ــد يحصــل  ← ــاالت، ق ــض الح ــي بع ــب: ف ــهادات التدري ش

المســتفيدون علــى المعرفــة الفنيــة والعمليــة الالزمــة، 
ولكــن ينقصهــم الحصــول علــى شــهادة معتمــدة ُتمّكنهــم 
ــبة  ــا. بالنس ــوا إليه ــي نزح ــة الت ــي المنطق ــل ف ــن العم م
أحــدى  مــن  االعتمــاد  يكــون  المســتفيدين،  لهــؤالء 

مؤسســات التدريــب المهنــي مفيــًدا.
خبــرة العمــل: قــد يمتلــك بعــض المســتفيدين خبــرة  ←

عمليــة ونظريــة، ولكنهــم لــم يحصلــوا علــى خبــرة عمــل 
معتمــدة تســاعدهم علــى الحصــول علــى التوظيــف بشــكل 
رســمي. وفــي هــذه الحالــة، يكــون التمّهــن هــو األســلوب 
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ــروع  ــوع المش ــدة ون ــف الم ــب تكيي ــى جان ــب إل المناس
ــرد. ــا الحتياجــات الف واألجــور وفًق

مهــارات التوظيــف الذاتــي فــي مقابــل مهــارات تحســين  ←
األهــداف  تعتمــد  وظيفــة:  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
المهنــي  التدريــب  نــوع  علــى  للتدريــب  الضمنيــة 
المقتــرح. هــل المقصــود هــو دعــم المســتفيدين فــي بــدء 
ــد يكــون  ــم، فق ــة نع ــت اإلجاب ــم الخاصــة؟ إذا كان أعماله
مــن األنســب إقامــة ورشــة عمــل حــول ريــادة األعمــال 
متناهيــة الصغــر لتكمــل التدريــب علــى المهــارات. هــل 
الهــدف هــو دعــم المســتفيدين فــي الحصــول علــى وظيفــة 
رســمية؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــــم، فيجــب االهتمــام 
بـ»تأثيــر توصيــل الرســالة«، حيــث يتــم إقنــاع أصحــاب 
العمــل بســهولة بــأن الشــخص يهتــم فعــالً بوظيفــة محــددة 
ــي  ــتثمر ف ــت المس ــهادة بالوق ــل ش ــة العم ــه جه إذا أعطت
دراســة حرفــة ذات صلــة؛ بعبــارة أخــرى، الشــهادة 
ليســت دليــاًل فقــط علــى المعرفــة، ولكــن الحصــول 
علــى دبلــوم مــن إحــدى مؤسســات التدريــب يعــد حافــًزا 

ــدد. ــال مح ــي مج ــتمرار ف ــى االس ــجًعا عل ومش
يجــب التأكيــد علــى أنــه فــي العديــد مــن الحــاالت، قــد ال يكــون 
التدريــب هــو الســبب الوحيــد أو الرئيســي للمســتويات المرتفعــة 
مــن البطالــة فــي فئــات اجتماعيــة معينــة. تشــمل األســباب 
للمســتندات  المســتفيدين  امتــالك  عــدم  األخــرى  الشــائعة 
ــم أن  ــن المه ــك م ــة. لذل ــة معين ــد فئ ــز ض ــبة أو التميي المناس
يســبق تصميــم البرنامــج فهًمــا تفصيلًيــا للعوامــل المحركــة 
ــارة أخــرى، يجــب  ــات؛ بعب ــي إحــدى الفئ ــة ف ــة للبطال المختلف
ــف الرســمي باللجــوء  ــي التوظي ــة ف ــة والرغب ــج البطال أال ُتعال
ــب  ــد التدري ــة تحدي ــي حال ــي. ف ــب المهن ــى التدري ــوري إل الف
علــى أنــه أولويــة، ينبغــي أن تســعى برامــج التدريــب المهنــي 
- بالقــدر الممكــن- لتوفيــر االســتجابة الشــاملة علــى التحديــات 
ذات الصلــة بالتوظيــف التــي يواجههــا المســتفيدين. قــد يتضمــن 
ذلــك تحســين الخدمــات الخاصــة بالــوكاالت الخدميــة الحكوميــة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــر الحكومي ــات غي ــة أو المنظم القائم
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــى المنظم ــتفيدين إل ــة المس ــم إحال ــد تت ق
التــي تقــدم المســاعدة القانونيــة لألشــخاص الذيــن ال يمتلكــون 
أوراق هويــة، أو إحالتهــم إلــى الهيئــات الحكوميــة التــي توفــر 
المهــارات الشــخصية للباحثيــن عــن عمــل، مثــل مهــارات 

ــة. ــة الســيرة الذاتي ــارات كتاب ــل أو مه ــة العم مقابل
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تقييم جدوى برنامج التدريب المهني  2-1-7
يــدور جانــب كبيــر مــن تقييــم جــدوى التدريــب المهنــي حــول 
ــوة  ــاط الق ــم نق ــي وفه ــب المهن ــة للتدري ــج الحالي ــد البرام تحدي
والضعــف الخاصــة بهــا ومــدى توافقهــا وقابليتهــا للتكيــف 
ــة  ــة الدولي ــل اللجن مــع احتياجــات الســكان المســتهدفين مــن ِقب
ــك التخطيــط ألســاليب التدريــب  للصليــب األحمــر. يتطلــب ذل
ومتطلبــات األهليــة الخاصــة بمــزودي الخدمــات الحالييــن، 
وتقييــم المســتوى التعليمــي العــام للســكان المســتهدفين؛ يشــمل 
ذلــك قيــاس مســتوى تعليمهــم الرســمي، ومســتوى القــراءة 
ــي  ــم، وباألخــص ف ــط به ــا يحي ــم لم ــدى إدراكه ــة، وم والكتاب

ــة. ــن الحضري ــة لألماك ــة النازح ــر الريفي ــة األس حال

ــو زيــادة قــدرة المســتفيدين  ــدف مــن التدريــب ه إذا كان اله
علــى إيجــاد وظيفــة، فينبغــي التأكيــد علــى أهميــة تحديــد 
المعــدل الكلــي إلنشــاء فــرص عمــل فــي االقتصــاد الرســمي، 
ــوارد  ــى الم ــر إل ــي تفتق ــات الت ــد القطاع ــى تحدي ــة إل باإلضاف
البشــرية الماهــرة. تكــون الخطــوة التاليــة هــي معرفــة مــا إذا 
كان مســتوى المهــارات التــي يقدمهــا التدريــب المهنــي يتوافــق 
مــع الحــد األدنــى مــن المعاييــر المطلوبــة في الســوق الرســمي. 
ــن  ــر م ــكل كبي ــوب بش ــارات المطل ــتوى المه ــف مس ــد يختل ق
ــي ومــدى تطــور  ــب المهن ســياق آلخــر، حســب جــودة التدري
ــد ُيشــّكل تحقيــق المســتوى المناســب مــن  قطاعــات محــددة. ق
ــن  ــرة بي ــا فجــوة كبي ــياقات توجــد به ــي س ــا ف ــارات تحدًي المه
المســتوى التعليمــي لألشــخاص العامليــن فــي الســوق الرســمي 
ــدة  ــتهدفين، وخاصــة أن م ــكان المس ــي للس ــتوى التعليم والمس
التدريــب المهنــي الــذي تدعمــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 

ــد لســنوات. ــى بضعــة أشــهر وال تمت تقتصــر بوجــه عــام عل

ــة للتوظيــف  ــًرا، مــن الضــروري توقــع التكاليــف المبدئي وأخي
ــب  ــا التدري ــح أن يدعمه ــن المرج ــي م ــن الت ــي المه ــي ف الذات
ــا أم يجــب  ــر المشــروع هــل ســيكون كافًي ــم تأثي ــي، لتقيي المهن

ــن الدعــم. ــه بأشــكال أخــرى م إتمام
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تصميم البرنامج  2-7
ــد  ــي تحدي ــي ف ــب المهن ــج التدري ــم برنام ــر تصمي ــن جوه يكم
المســتفيدين  الحتياجــات  مالءمــة  األكثــر  التدريــب  نــوع 
)مؤسســة التدريــب، أو التمّهــن، أو التدريــب الــذي تشــرف 
عليــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر(، وفيمــا يتعلــق باختيــار 
الشــريك المناســب. تعــد دراســة الحالــة )6( مثــاالً جيــًدا علــى 

ــر. ــكل كبي ــتفيدين بش ــج ُيرضــي المس ــم برنام ــة تصمي كيفي
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ــة للصليــب األحمــر مــع مدربيــن مســتقلين  ــة الدولي ــد اللجن ــة 11: تعاق دراســة الحال
فــي دولــة الجبــل األســود

فــي عــام 2004، وبعــد قضــاء عاميــن فــي تنفيــذ برنامــج التدريــب المهنــي فــي صربيــا والجبــل 
األســود، الحظــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أنــه لــم يقــدم علــى البرنامــج إال عــدد قليــل 
مــن النازحيــن الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعــات الرومــا واألشــكالييا ومصريــو البلقــان؛ األمــر الــذي 
شــّكل مفاجــأة، خاصــة أن هــذه المجتمعــات مــن أكثــر المجتمعــات النازحــة اســتضعاًفا. كشــف 
ــى الرغــم مــن اهتمــام هــؤالء األشــخاص القــوي باكتســاب المهــارات  ــه عل ــي أن ــق إضاف تحقي
ــج. أوالً:  ــى البرنام ــم عل ــت تحــول دون تقديمه ــل كان ــن العوام ــة، إال أن مجموعــة م االحترافي
كان برنامــج التدريــب المهنــي يركــز بشــكل كبيــر علــى زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى وظيفــة، 
ولكــن فــرص عثــور الرومــا واألشــكالييا ومصريــو البلقــان علــى وظائــف رســمية كانــت قليلــة 
جــًدا، مــع األخــذ فــي االعتبــار انتشــار التمييــز العنصــري التــي تعانــي منهــا هــذه المجتمعــات. 
وثانًيــا، نظــًرا لمعــدل األمّيــة المنتشــر بينهــم، يخشــى العديــد مــن الرومــا واألشــكالييا ومصريــو 
البلقــان مــن مؤسســات التدريــب، حيــث لــم يســتطع اســتيفاء الشــروط المســبقة لهــذه المؤسســات 

إال القليــل منهــم.

ــا  ــي لبرنامجه ــر إضاف ــرح عنص ــر ط ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــررت اللجن ــك، ق ــة لذل نتيج
الحالــي الخــاص بالتدريــب المهنــي المقــدم ألكبــر مســتوطنات الرومــا فــي الجبــل األســود. بــدالً 
ــتقلين  ــن مس ــع مدربي ــة م ــدت اللجن ــة، تعاق ــات القائم ــالل المؤسس ــن خ ــب م ــم التدري ــن تقدي م
ــا فــي  لتطويــر الوحــدات التدريبيــة التــي تركــز علــى التوظيــف الذاتــي فــي المهــن األكثــر طلًب
المســتوطنات. أُجريــت االســتطالعات لتحديــد أي المهــن المطلــوب التركيــز عليهــا، وتــم تحديــد 
ــن  ــرص للمدربي ــة ف ــتخدامها بمثاب ــي المســتوطنات واس ــة الخاصــة ف ــة التحتي مشــروعات البني
ــن الســباكين  ــون م ــك، اكتســب المتدرب ــة مباشــرة. وبذل ــرة عملي ــى خب ــم للحصــول عل وطالبه
وفنيــي الكهربــاء والنجاريــن وغيرهــم معرفــة عمليــة فــي مجاالتهــم المعنيــة مــن خــالل 
مســاعدتهم علــى إصــالح وتحســين الهيــاكل المجتمعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك تزويــد المســتفيدين 
بالتوظيــف العملــي، يضمــن هــذا األســلوب تماشــي المهــارات المكتســبة مــع متطلبــات الســوق 
ــًزا لهــم لبــدء أنشــطة خاصــة بهــم لتوليــد الدخــل واســتكمال الــدورة  المحليــة. ممــا يشــّكل تحفي
ــن  ــة م ــى مجموع ــارك عل ــل كل مش ــي، حص ــل المجتمع ــل العم ــي مقاب ــاح وف ــة بنج التدريبي

ــي. ــج التدريب ــاء البرنام ــتخدموها أثن األدوات اس



أنواع التدخل المحتملة  1-2-7
يقــدم الجــدول 6 نظــرة عامــة حــول أشــهر المزايــا والعيــوب 

ــارات التدريــب المتنوعــة. لخي

ــن  ــب النظــري والتمّه ــن التدري ــع بي ــرات أن الجم ــت الخب أثبت
ــة. ــر فاعلي هــو األكث

ــة  ــن العمال ــج تضمي ــدم برام ــاط، تق ــذه النق ــى ه ــة إل باإلضاف
أســلوًبا بديــالً للتدريــب المهنــي، حيــث يتــم تناولــه بمزيــد مــن 

ــم 5-7. ــي القس ــل ف التفصي
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الجدول 6: مزايا وعيوب خيارات التدريب

العيوبالمزايانوع التدريب
استخدام شريك محلي يوفر فرصة 	 مؤسسة التدريب المحلي

للتعزيز المؤسسي
مجموعة متنوعة من الدورات 	 

التدريبية المتوفرة تزيد من قوة 
العملية التصاعدية

توفر أرضية نظرية قوية، وغالًبا ما 	 
تكون معتمدة من الحكومة

قد يسهل تسليم البرنامج لطرف 	 
فاعل آخر

ليس دائًما على توافق مع بيئة 	 
العمل، وقد ال تكون التكنولوجيا 

حديثة
تقتصر بوجه عام على المراكز 	 

الحضرية الرئيسية

التدريب الذي تشرف عليه 
اللجنة الدولية للصليب 

األحمر

احتمالية االنتشار والوصول إلى 	 
المناطق البعيدة أكبر

يسهل تكييف البرنامج وفًقا لسكان 	 
مستهدفين محددين، مثل األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة أو الذين 

يفتقرون إلى مهارات القراءة 
والكتابة )انظر دراسة الحالة )1((

غير معتمدة حكومًيا على األغلب	 
تنوع الموضوعات المطروحة 	 

محدود، ومن المحتمل أن يؤثر على 
شعور المشاركين بالملكية

شديد التقلب	 التمّهن
يوفر خبرة عملية	 
يمثل مرجًعا وخبرة عمل	 
يوفر فرًصا إلنشاء شبكة عالقات 	 

مع العمالء المستقبليين الحاليين

جودة المراقبين تتراوح بشكل كبير	 
قد يقتصر نطاق التدريب على 	 

مهارات خاصة محددة
صعوبة ضمان مساءلة مزود 	 

التدريب



تحديد مزودي التدريب  2-2-7
ــب  ــارات التدري ــوب خي ــا وعي ــار مزاي ــي االعتب ــذ ف ــع األخ م
المختلفــة المنصــوص عليهــا فــي الجــدول 6 )القســم 2-7-
1(، قــد تحتــاج اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إلــى إشــراكها 
ــب.  ــم التدري ــن لتقدي ــن المحتملي ــركاء المحليي ــد الش ــي تحدي ف
ــى  ــاًء عل ــركاء بن ــد الش ــب تحدي ــاالت، يج ــذه الح ــل ه ــي مث ف

ــة: ــرات التالي المتغي

ــب  ← ــم مؤسســة التدري ــل تهت ــف: ه ــة المؤسســة للتكي قابلي
ــراءة  ــل مســتويات الق ــات الســكان المســتهدفين )مث بصف
والكتابــة، وذوي اإلعاقــة(، وإذا كانــت اإلجابــة ال، فهــل 

ــد المؤسســة تغييــر معاييــر القبــول؟ تري
التدريــب  ← تقــدم مؤسســة  والدبلومــات: هــل  االعتمــاد 

ــة  ــذه الدبلوم ــا التصــور الخــاص به ــدة وم ــة معتم دبلوم
ــل؟ ــوق العم ــي س ف

دمــج متطلبــات ســوق العمــل فــي المناهــج: هــل تــم  ←
تطويــر المناهــج التدريبيــة بالتعــاون مــع أصحــاب العمــل 

ــن؟ المحتملي
ــددة  ← ــة مح ــد دورات تدريبي ــل توج ــاني: ه ــز الجنس التحي

ــن؟ ــس معي ــى جن تقتصــر عل
ــب  ← ــة التدري ــل أجــرت مؤسس ــي: ه ــر الداخل ــم التأثي تقيي

تقييمــات لنتائــج دوراتهــا التدريبيــة، وإذا كانــت اإلجابــة 
النجــاح مــن حيــث  هــي نعــم، فمــا أعلــى معــدالت 

التوظيــف؟

ــم  ــن اختارته ــن الذي ــركاء المحتملي ــة بالش ــر قائم ــن تمري يمك
وحــدة األمــن االقتصــادي إلدارة اللوجســتيات، التــي تقــرر 
ــا. ــاون معه ــيتم التع ــي س ــب الت ــات التدري ــدد أي مؤسس وتح

تحديات محددة تواجه التنفيذ  3-7
باإلضافــة إلــى التحديــات العامــة المذكــورة تحــت عنــوان 
المنــح فــي الفصــل الســادس، توجــد بعــض التحديــات الخاصــة 

ــي. ــب المهن ــج التدري ببرام

نشر المعلومات  1-3-7
تكلفــة  يمثــل  التدريــب  فــي  المســتغرق  الوقــت  نظــًرا ألن 
الفرصــة بالنســبة للمســتفيدين، تحتــاج مرحلــة نشــر المعلومــات 
بالبرنامــج بوجــه عــام إلــى التركيــز أكثــر علــى زيــادة الوعــي 
حــول الفــرص المرتبطــة بالتدريــب المهنــي. يكمــن تحــدٍّ 
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خــاص فــي عــدم فهــم أســلوب التدريــب المهنــي، حيــث ال يتــم 
ــوس. ــى شــيء ملم الحصــول عل

إجراء مقابات الختيار المستفيدين  2-3-7
إلــى جانــب التحقــق العــادي مــن االســتضعاف الــذي تــم تناولــه 
ــار  ــة االختي ــب لعملي ــم الجوان ــد أه ــادس، أح ــي الفصــل الس ف
للتدريــب المهنــي هــي التحقــق مــن قابليــة المهــارات المطلوبــة 
للتســويق. بعبــارة أخــرى، هــل يوجــد طلــب ســوقي علــى 

ــارات؟ مجموعــة محــددة مــن المه

ــة للتســويق مــن خــالل مجموعــة  ــارات القابل ــد المه ــم تحدي يت
مــن المهــام:

إنشــاء قائمــة أوليــة بالوظائــف الرئيســية التــي يوجــد  ←
عليهــا طلــب، بالتشــاور مــع وزارة العمــل، وغرفــة 

الصلــة؛ التجــارة، والهيئــات األخــرى ذات 
الحصــول علــى فهــم أكبــر لوظيفــة محــددة باختبــار مــدى  ←

شــعور المســتفيد بالتحفيــز لخــوض هــذا التدريــب ومــدى 
معرفتــه بالطلــب الســوقي الحالــي؛

طلــب خطــاب نوايــا؛ يســتلزم ذلــك مــن المســتفيد حصوله  ←
علــى خطــاب مــن صاحــب العمــل المحتمــل يصــرح فيــه 
ــف(  ــي توظي ــدي ف ــره الج ــف )أو تفكي ــي توظي ــه ف بنيت
المســتفيد بنــاًء علــى التدريــب المعنــي. ال تكمــن الفكــرة 
فــي ضمــان حصــول المســتفيدين علــى وظيفــة مضمونــة 
بمجــرد إتمامهــم للتدريــب، ولكــن اختبارهــم للســوق 
ــي  ــة بالنســبة للمهــن الت ــة فــرص التوظيــف الفعلي لمعرف

اختاروهــا؛
بــدالً مــن خطــاب النوايــا، يمكــن طلــب تحديد المســتفيدين  ←

للشــركات التــي ترغــب فــي تزويدهــم بالتمّهــن. يتطلــب 
ــع صاحــب  ــة م ــة للمتابع ــام إجــراء مقابل ــك بوجــه ع ذل
ــى  ــدة للحصــول عل ــي، مــا يعــد فرصــة جي العمــل المعن
فكــرة أفضــل حــول الطلــب الســوقي علــى المهــارات قيــد 

البحــث.

للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وليــس   - المســتفيدين  أن  بســبب 
ــب،  ــة التدري ــالً )مؤسس ــريًكا محتم ــارون ش ــد يخت ــر- ق األحم
القــرب  )مثــل  براحتهــم  تتعلــق  ألســباب  التمّهــن(  مــزود 
الجغرافــي(، قــد تحتــاج اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

لفحــص مســتوى جــودة وموثوقيــة الشــريك المختــار.
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التحويات النقدية والمشتريات  3-3-7
ــار مــزود التدريــب، يعــد  ــة اختي عندمــا ُيعطــى المســتفيد حري
اســتخدام المنــح النقديــة المشــروطة أحــد أســهل الطــرق للتقــدم. 
ــة األيســر،  ــات اإلداري ــة والعملي ــًدا عــن الســرعة اإلضافي بعي
ُيســّهل اســتخدام التحويــالت النقديــة المشــروطة إضافــة عنصر 
ــد  ــم إذا ُوج ــة القائ ــح اإلنتاجي ــج المن ــي لبرنام ــب المهن التدري
ــي الحــاالت  ــن. ف ــا االســتجابة المناســبة لمســتفيدين محددي أنه
ــورة،  ــرة ميس ــة المباش ــالت النقدي ــا التحوي ــون فيه ــي ال تك الت
ــة  ــد المســتفيدين بمرون ــار آخــر وهــو تزوي يمكــن اللجــوء لخي
ــذي يناســبهم علــى النحــو األفضــل، ومــن  ــار التدريــب ال اختي
ــز  ــال بمراك ــة باالتص ــة الخاص ــل الكامل ــون التفاصي ــمَّ يقدم ث
التدريــب للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وذلــك حتــى يمكــن 
إجــراء التحويــل النقــدي بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

ومركــز التدريــب.
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دراسة الحالة 12: تضمين التدريب المهني في برنامج المنح بالهند
فــي عــام 2011، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر برنامًجا لمبــادرات االقتصــاد الجزئي 
فــي واليتــي جامــو وكشــمير يهــدف إلــى دعــم أســر المحتجزيــن الحالييــن والســابقين علــى توليــد 
ــم تأســيس  ــة المشــروطة لدع ــح النقدي ــر المن ــى توفي ــر عل ــج بشــكل كبي ــز البرنام الدخــل. يرك
المشــروعات متناهيــة الصغــر؛ ومــع ذلــك، فّضــل بعــض المســتفيدين مــن الشــباب والحاصليــن 
علــى تعليــم جيــد -ولكنهــم يمتلكــون مهــارات محــدودة فــي المرحلــة األوليــة- التدريــب المهنــي. 
بعــد التقييــم األّولــي لســوق التدريــب المهنــي، امتــد االســتخدام المحتمــل للمنــح النقدية المشــروطة 
ليشــمل رســوم التدريــب لهــؤالء المســتفيدين. أمــا المســتفيدون المهتمــون ببــدء مشــروع متناهــي 
الصغــر بعــد الحصــول علــى دورة التدريــب المهنــي، فقــد تــم تزويدهــم برصيــد مــن األمــوال 
ــة بيــن المســتفيدين  ــدورات التدريبي ــة. مــن أشــهر وأنجــح ال الســتثمارها فــي األصــول اإلنتاجي

الشــباب تلــك الــدورات الخاصــة بإصــالح الهواتــف المحمولــة.



ــن  ــي م ــر ه ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــون اللجن ــا ال تك عندم
ــى  ــم وضــع الحــد األدن ــن المه ــب، فم ــارت شــريك التدري اخت
مــن معاييــر الجــودة الواضحــة للتدريــب. تشــمل أشــهر معاييــر 

ــة: ــن العناصــر التالي ــب مجموعــة م ــزود التدري ــار م اختي

عدد ساعات التدريب؛ ←
الدبلومة المقدمة؛ ←
االعتماد الحكومي؛ ←
نسبة الطالب/ المدربين؛ ←
مدى القرب المكاني من المستفيد؛ ←
تقييم الُسمعة/ التأثير؛ ←
مواد التدريب؛ ←
الرغبة في تسلّم المدفوعات على أقساط. ←

مســتوى  أعــاله، وحســب  المذكــورة  العوامــل  علــى  بنــاًء 
ــا،  ــس بينه ــتوى التناف ــب ومس ــدارس التدري ــز/ م ــر مراك تواف
للمعايــرة  إجــراء  لتنفيــذ  اللوجســتيات  إدارة  دعــوة  يمكــن 
لتحديــد مؤسســات التدريــب فــي المراكــز الحضريــة الرئيســية 
ولتأســيس شــريحة أســعار يمكــن فــي إطارهــا أن ترغــب اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر فــي تمويــل التدريــب فــي المؤسســات 

ــر الجــودة. ــتوفي معايي ــي تس الت

العقود  4-3-7
ــد مــع المســتفيد، حيــث تتعامــل  ــاق المنعق ــى االتف ــة إل باإلضاف
ــض  ــع بع ــر م ــكل مباش ــر بش ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
الشــركاء  مــع  العقــود  توقيــع  ينبغــي  التدريــب،  مــزودي 
ــن(. يجــب علــى هــذه  )مؤسســات التدريــب ومــزودي التمّه
ــة  ــرة الزمني ــب والفت ــن التدري ــدف م ــح اله ــات أن توض الجه
المتوقعــة ومســؤوليات الشــريك، بمــا فــي ذلــك تقديــم كشــوفات 
ــد المســتفيد  ــة للصليــب األحمــر وتزوي ــة الدولي الحضــور للجن
بإثبــات حصولــه علــى التدريــب )مثــل شــهادة دبلــوم أو خبــرة( 

ــن. إن أمك
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المتابعة  4-7
المراقبة  1-4-7

ــدرة  ــة ق ــب ومراقب ــدم التدري ــدى تق ــة م ــة متابع تشــمل المراقب
المتــدرب علــى اســتغالل هــذا التدريــب فــي إيجاد فــرص عمل. 
تشــمل الجوانــب الرئيســية المطلــوب متابعتهــا أثنــاء التدريــب 
حضــور المســتفيدين ومــدى رضاهــم والدرجــات التــي حصلــوا 
ــرة واحــدة  ــدى الرضــا م ــة الحضــور وم ــا. يجــب متابع عليه
علــى األقــل أثنــاء مرحلــة التدريــب. إذا كان المســتفيدون 
األفضــل  فمــن  المختلفــة،  التدريــب  فــي مراكــز  متفرقيــن 
متابعــة الحضــور عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي. لمتابعــة 
ــى مــن الشــروط إذا كان  الدرجــات، يمكــن وضــع الحــد األدن
ــن،  ــة التمّه ــي حال ــى منحــة. ف ــاًل للحصــول عل ــتفيد مؤه المس
قــد يكــون مــن األفضــل وجــود ممثــل عــن كل مهنــة ُيقّيــم أداء 
المســتفيدين وجــودة التدريــب ويحفــز المســتفيدين وينشــئ آليــة 

ــار قياســية. اختب

تقييم النتائج  2-4-7
باإلضافــة إلــى النقــاط المذكــورة تحــت عنــوان المنــح فــي 
المطلــوب  الرئيســية  الجوانــب  تشــمل  الســادس،  الفصــل 
وضعهــا فــي االعتبــار عنــد تقييــم نتائــج برامــج التدريــب 

المهنــي مــا يلــي:

هــل مّكــن التدريــب المســتفيدين مــن إيجــاد وظيفــة جديــدة  ←
)أو بــدء عمــل جديــد(؟

ــم، فهــل يعمــل المســتفيدون فــي  ← إذا كانــت اإلجابــة نع
يســتخدمون  وهــل  بهــا؟  يهتمــون  التــي  المجــاالت 

اكتســبوها؟ التــي  الجديــدة  المهــارات 
هــل مّكنهــم التدريــب مــن إنشــاء شــبكة تواصــل جديــدة  ←

ــا؟ ــا أو اجتماعًي مهنًي
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تضمين العمالة  5-7
ــى  ــد عــدم الحصــول عل ــا تحدي ــم فيه ــي ال يت ــي الحــاالت الت ف
تدريــب بوصفهــا ســبًبا رئيســًيا للبطالــة، فمــن المفضل اســتخدام 
ــف  ــى التوظي ــي تســاعد عل ــة الت الوســائل األخــرى أو التكميلي

الرســمي.

مــن األســاليب البديلــة التــي اختبرتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
لتشــجيع  المؤقتــة  لألجــور  ماليــة  إعانــات  تقديــم  األحمــر 
المشــروعات علــى توظيــف األفــراد بــداًل مــن التغاضــي 
عنهــم. قــد يكــون هــذا األســلوب مناســًبا عنــد محاولــة مســاعدة 
اجتماعًيــا،  موصومــون  ولكنهــم  المؤهليــن،  المســتفيدين 
ويكافحــون لاللتحــاق بالقــوى العاملــة. عنــد األخــذ فــي االعتبار 
ــائل  ــة خاصــة للمس ــه عناي ــي توجي ــلوب، ينبغ ــذا األس ــل ه مث

المرتبطــة بتحديــد الشــركاء واالحتفــاظ بالوظيفــة والدعــم.

ــج  ــي برام ــركاء ف ــار الش ــب اختي ــد يتطل ــركاء: ق ــد الش تحدي
ــع  ــل م ــن التعام ــر م ــا أكب ــوع حرًص ــذا الن ــن ه ــاعدة م المس
شــركاء فــي القطــاع غيــر الربحــي. حيــث إن اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر قــد ُينظــر إليهــا باألســاس علــى أنهــا الجانــب 
ــة  ــة الواجب ــراء العناي ــي إج ل ألنشــطة المشــروع، ينبغ ــوِّ الُمم
حســنة  شــركات  المحدديــن  الشــركاء  أن  لضمــان  الدقيقــة 
الســمعة. وبالمثــل، ينبغــي ضمــان أن الشــركات الشــريكة تدرك 
ــة  ــة الدولي ــن يحــق لهــا اســتخدام اســم اللجن ــه ل ــة أن ــذ البداي من
ــه وســيلة  ــج بوصف ــى البرنام ــر أو اإلشــارة إل ــب األحم للصلي

ــة. ــؤوليتها االجتماعي ــج لمس للتروي

االحتفــاظ بالوظيفــة: مــن الناحيــة النظريــة، يجــب وضــع 
احتماليــة عــرض منصــب دائــم علــى المســتفيدين بعــد انتهــاء 
اإلعانــة الماليــة ضمــن المعاييــر الرئيســية الختيــار الشــركاء. 
ــة  ــن وظيف ــن تأمي ــتفيدين م ــن المس ــج تمكي ــدف البرنام ــد ه يع
علــى المــدى الطويــل، وبالتالــي يعــد معــدل االحتفــاظ بالوظيفــة 
أحــد المؤشــرات الرئيســية للنجــاح. ومــع ذلــك، يمكــن وضــع 
ــادة عــدد المســتفيدين  ــة لزي ــة الســعي لحــّد مــدة الوظيف احتمالي
الذيــن يمكــن توظيفهــم بواســطة أحــد الشــركاء المحدديــن مــن 
ضمــن الخيــارات فــي بعــض الحــاالت النــادرة. يمكــن اعتبــار 
ذلــك –علــى ســبيل المثــال- عندمــا يكــون أحــد الشــركاء شــركة 
يتــم فيهــا التمســك بأخالقيــات العمــل، حيــث تمثــل الخبــرة 

ــة الرســمية. ــي الشــركة مدخــالً للوظيف ــرة األجــل ف قصي
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ــالت  ــازة إلطــالق حم ــج منصــة ممت ــذه البرام ــد ه ــم: تع الدع
الدعــم. عندمــا يواجــه المســتفيدون التحــدي الرئيســي وهــو 
الحــرج االجتماعــي، كمــا هــو الحــال مــع األشــخاص النازحيــن 
داخلًيــا، قــد يمثــل عنصــر الدعــم أحــد أهــم عناصــر البرنامــج 
ــم المبدئــي  ــة جــزء مــن التصمي ــره بمثاب ــي يجــب تطوي وبالتال

للبرنامــج.

144 دليل مبادرات االقتصاد الجزئي

نقاط رئيسية
ــى 	  ــة عل ــد الموافق ــي، وعن ــب المهن ــذ برنامــج للتدري ــار تنفي ــي االعتب ــد األخــذ ف عن

المســتفيدين للحصــول علــى هــذه البرامــج، مــن الضــروري فهــم االحتياجــات 
المحــددة التــي يحــاول المســتفيدون تلبيتهــا مــن خــالل التدريــب. تشــمل هــذه 
االحتياجــات الحصــول علــى المهــارات النظريــة أو العمليــة أو شــهادات التدريــب، 
أو إثبــات التحفيــز أو االعتمــاد، أو الحصــول علــى خبــرة عمــل، أو تحســين فــرص 

ــة. ــى وظيف ــة الحصــول عل ــي أو إمكاني ــف الذات التوظي
قــد ال ُيشــّكل عــدم الحصــول علــى التدريــب العائــق الوحيــد أمــام التوظيف الرســمي؛ 	 

لــذا قــد يكــون مــن الضــروري إكمــال برامــج التدريــب المهنــي بخدمــات أخرى.
تعــد اإلعانــات الماليــة لألجــور والدعــم اختيــاًرا قــد يكــون أكثــر مالءمــة مــن 	 

ــن  ــر مهتمي ــن وغي ــا يكــون المســتفيدون موصومي ــدي عندم ــي التقلي ــب المهن التدري
ــي. ــف الذات بالتوظي

يمكــن للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن تقــدم برامــج التدريــب مــن خــالل 	 
مؤسســات التدريــب أو التمّهــن، حيــث لــكل خيــار مزايــاه وعيوبــه، وعــادة مــا يكــون 

ــارات هــو األفضــل. ــة خي ــن الثالث الجمــع بي
ــركاء 	  ــار الش ــب اختي ــة، يج ــات المحلي ــالل المؤسس ــن خ ــج م ــذ البرام ــم تنفي إذا ت

المحتمليــن بعنايــة علــى أســاس مــدى تكيفهــم واعتمادهــم وعالقاتهــم بســوق العمــل 
ــة. ــة المقدم ــدورات التدريبي ــودة ال وج



مستندات أخرى ذات صلة  6-7
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، مراجعــة داخليــة علــى برامــج 
 Internal( األســود  والجبــل  فــي صربيــا  المهنــي  التدريــب 
 review of vocational training programmes in
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   ،)Serbia and Montenegro
األحمــر، جنيــف، 2005 )مســتند داخلــي خــاص باللجنــة الدوليــة 

ــر(. ــب األحم للصلي
 Building the( البنــك الدولــي، بنــاء المهــارات القتصــاد جديــد
Skills for the New Economy(، وحــدة التنميــة البشــرية، 

البنــك الدولــي، واشــنطن العاصمــة، حزيــران/ يونيــو 2007.
مهــارات  آدامــز،  فــان  وأ.  زيولدمــان،  وأ.  ميدليتــون،  ج. 
 Skills( اإلنتاجيــة: التعليــم والتدريــب المهنــي فــي الــدول الناميــة
 for Productivity: Vocational Education and
ــي،  ــك الدول Training in Developing Countries(، البن

واشنطن العاصمة، 1996. 
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8- كيفيــة تنفيــذ برامــج دعــم القــروض متناهيــة 
ــر الصغ

بمــا أن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تتجنــب تنفيــذ برامــج 
ــإن الهــدف مــن  ــة الصغــر بشــكل مباشــر، ف ــروض متناهي الق
هــذا الفصــل ليــس البحــث فــي تصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا 
خطــوة بخطــوة، ولكــن التركيــز علــى النتائــج المترتبــة علــى 
برامــج دعــم القــروض متناهيــة الصغــر بالنســبة للعامليــن 
ــر. لالطــالع  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــدى اللجن ــن ل الميدانيي
علــى المزيــد حــول تطويــر برامــج التمويــل متناهــي الصغــر، 
ــذا  ــة ه ــا بنهاي ــتندات الُموصــى به ــى المس ُيرجــى الرجــوع إل

الفصــل.

تقييم االحتياجات والجدوى26   1-8
تقييم االحتياجات االئتمانية لفئة مستهدفة  1-1-8

لتقييــم االحتيــاج المحتمــل للقــروض االئتمانيــة إلحــدى الفئــات 
المســتهدفة، ينبغــي األخــذ فــي االعتبــار النقــاط التاليــة:

ــن  ← ــطة يمك ــي أنش ــاركة ف ــى المش ــتفيدين عل ــدرة المس ق
جنــي أربــاح معقولــة منهــا؛ ويعتمــد ذلــك علــى أســاليب 
التقييــم المشــابهة لتلــك التــي تــم تناولهــا فــي الفصــل 

ــادس. الس
اهتمــام المســتفيدين ورغبتهــم فــي الحصــول علــى قــرض  ←

)أو قــروض متعــددة مكــررة( ألغــراض توليــد الدخــل.
قــدرة المســتفيدين علــى ســداد الديــن، ويعنــي ذلــك حجــم  ←

الديــن اإلضافــي الــذي يســتطيع أن يتحملــه شــخص دون 
التعــرض لخطــر التدفــق النقــدي غيــر الكافــي ممــا يترتب 
عليــه العجــز عــن ســداد الديــن. كلمــا كان التدفــق النقــدي 
إلحــدى األســر قليــالً، تقــل قــدرة هــذه األســرة علــى 

ســداد الديــن.
ــن  ← ــروض م ــى الق ــول إل ــى الوص ــتفيدين عل ــدرة المس ق

خــالل البنــوك التجاريــة أو المصــادر األخرى. ما الســبب 
وراء عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى االئتمــان؟

مــن أكثــر األســباب شــيوًعا وراء محدوديــة وصــول الفئــة 
المســتهدفة مــن ِقبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر للقــرض 

ــي: االئتمانــي مــا يل

عــدم توافــر رأس المــال النقــدي الــالزم الســتيفاء شــروط  ←

تــم اقتباســه مــن دليــل التمويــل متناهــي الصغــر: وجهــة النظــر المؤسســية والماليــة   26
 ،)Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective(

مــن تأليــف ج. ليدجــروود، البنــك الدولــي، واشــنطن العاصمــة، 1998.
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ــان القرض؛ ضم
عــدم توافــر رأس مــال اجتماعــي الســتيفاء الشــروط  ←

الخاصــة ببدائــل ضمــان القــرض )اإلقــراض الجماعــي 
لألشــخاص النازحيــن داخلًيــا، والضامنيــن المعتمديــن(؛

عــدم وجــود تمثيــل اجتماعــي فــي مؤسســة التمويــل  ←
ــة  ــا الفئ ــش فيه ــي تعي ــة الت ــي المنطق ــر ف ــي الصغ متناه
المســتهدفة )أي أن مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر 
أكثــر حرًصــا علــى ضمــان حــٍد أدنــى مطلــق مــن 
معــدالت التخلــف عــن الدفــع للوصــول إلــى األســر 

المســتضعفة(؛
الصغــر  ← متناهــي  التمويــل  مؤسســات  انتشــار  عــدم 

الحاليــة؛
عمليــة التقديــم شــديدة التعقيــد أو مخيفــة. قــد يكــون ذلــك  ←

ــدالت  ــا مع ــون فيه ــي تك ــياقات الت ــي الس ــال ف ــو الح ه
ــم  ــة مرتفعــة، أو شــرائح محــددة مــن الســكان لديه األمّي
ــي نزاهــة  ــة محــدودة، أو يوجــد شــّك عــام ف أوراق هوي

ــمية؛ ــات الرس المؤسس
ــام.  ← ــرة لالهتم ــر مثي ــروض المعروضــة غي منتجــات الق

ويعــود الســبب فــي ذلك بوجه عــام إلى القيــود المفروضة 
ــر  ــى أحجــام القــروض أو بســبب شــروط الســداد غي عل

المتوافقــة مــع احتياجــات الســكان المســتهدفين.
تقييم السياق والجدوى  2-1-8

الخطــوة الرئيســية لتقييــم جــدوى تدخــل القــروض متناهيــة 
ــن  ــات والقواني ــة والسياس ــراف الفاعل ــم األط ــي فه ــر ه الصغ
ــة حــول  ــاه نظــرة عام ــى القطــاع. يوجــد أدن ــق عل ــي تنطب الت
األســئلة الرئيســية التــي ينبغــي توجيههــا لفهــم النظــام المالي في 
ــاء  ــة، وإلق ــة، والكشــف عــن الفجــوات المحتمل ــة المعني المنطق
الضــوء علــى القيــود التــي يواجههــا الشــركاء المحتملــون مــن 

ــر. ــل متناهــي الصغ مؤسســات التموي

مــن هــم مــزودو الخدمــات الماليــة؟27 مــا المنتجــات  ←
والخدمــات التــي يقدمونهــا؟ مــا دور الحكومــات وجهــات 

ــراء؟ ــة للفق ــات المالي ــم الخدم ــي تقدي ــرع ف التب
كيــف تؤثــر سياســات القطــاع المالــي الحاليــة علــى  ←

السياســات: الماليــة؟ تشــمل هــذه  الخدمــات  توفيــر 
سياســات معــدالت الفوائــد: مثــال علــى هــذه السياســات - 

حــدود معــدالت الفوائــد، التــي تكــون مقصــودة ولكــن 
المقرضيــن غيــر  تشــجع  تأثيــر ســلبي ألنهــا  لهــا 

يجب أن يشمل ذلك المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية.  27
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ــي الســّر؛ الرســميين ف
القــروض -  توزيــع  علــى  الحكومــي  اإلشــراف 

االئتمانيــة: فــي العديــد مــن الــدول، تشــرف الحكومــة 
ــبة  ــمية لتخصــص نس ــة الرس ــات المالي ــى المؤسس عل
محــددة مــن محفظتهــا للشــرائح األكثــر فقــًرا فــي 

محــددة؛ اقتصاديــة  لقطاعــات  أو  المجتمــع 
قانونيــة -  عقوبــات  توجــد  القانــون:  إنفــاذ  سياســات 

متنوعــة عندمــا ال يلتــزم العمــالء باتفاقاتهــم، كمــا 
تتنــوع قــدرة المحاكــم وكفاءتهــا فــي إنفــاذ العقــود 

الماليــة.
مــا نــوع قوانيــن القطــاع المالــي الموجــودة وهــل تخضــع  ←

مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر لهــذه القوانيــن؟ 
ــل  ــات التموي ــى مؤسس ــام عل ــكل ع ــن بش ــق القواني تنطب
ــه  ــر إخفاق ــم يؤث ــون ذا حج ــا يك ــر عندم ــي الصغ متناه
علــى الســوق أو عندمــا يقومــون بتعبئــة الودائــع مــن 
العامــة. تتنــوع القوانيــن بيــن الحــد األدنــى مــن شــروط 
رأس المــال28 ، وكفايــة رأس المال29 ، وشــروط الســيولة 

ــروض31. ــة الق ــع محفظ ــودة األصــول30 ، وتنوي وج
مــا العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى التــي قــد  ←

ــدرة الشــركات  ــة وق ــات المالي ــر الخدم ــى توفي ــر عل تؤث
ــر  ــدم تواف ــم32 وع ــد التضخ ــل؟ يع ــى العم ــرة عل الصغي
ــا  ــل. كم ــذه العوام ــى ه ــة عل ــن األمثل ــة م ــة التحتي البني
أن رأس المــال االجتماعــي يعــد عامــالً مهًمــا ينبغــي 
أخــذه فــي االعتبــار. يشــير ذلــك إلــى وجــود آليــات 
اجتماعيــة تقليديــة لتســهيل االلتزامــات التبادليــة والعقــود 
والمعامــالت33. إن انهيــار هــذه اآلليــات لــه آثــار خطيــرة 
علــى الطلــب علــى مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 

ــغيلية. ــا التش ــة وكفاءته ــا التدريبي ــا واحتياجاته وحجمه
ــي  ــة ف ــا أداة فّعال ــر أنه ــة الصغ ــروض متناهي ــت الق ــا أثبت بينم
مســاعدة األشــخاص علــى تعزيــز ُســُبل عيشــهم، إال أنهــا غيــر 

حجم األسهم المطلوب تشكيلها.  28
الحد األقصى لتمويل الصندوق الدائر من خالل القرض المؤجل.  29

ــك بوجــه عــام  ــى ذل ــرة. وُيشــار إل ــون متعث ــى دي ــد عل النصــوص المصاغــة لتجنــب التعاق  30
بالضمانــات اإلضافيــة.

لضمــان عــدم تركيــز مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر لمحافظهــا فــي قطــاع جغرافــي أو   31
شــريحة ســوقية واحــدة.

ــة  ــالل فهرس ــن خ ــم م ــة بالتضخ ــكالت ذات الصل ــن المش ــد م ــى العدي ــب عل ــن التغل يمك  32
القــروض بعملــة أخــرى.

 Microfinance( ك. دويــل، التمويــل متناهــي الصغــر عقــب النــزاع: التحديــات والفــرص  33
التعليــم  شــبكة   ،)in the Wake of Conflict: Challenges and Opportunities

ــو 1998. ــوز/ يولي ــرة )SEEP(، تم ــآت الصغي ــج للمنش والتروي
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مناســبة فــي جميــع األوضــاع. تشــير النقــاط التاليــة إلــى هــذه 
األوضــاع التــي تعــد القــروض متناهيــة الصغــر غيــر مناســبة 

الســتخدامها بمثابــة أســلوب قابــل للتطبيــق34: 

في بيئة ما بعد حالة الطوارئ مباشرة؛ ←
لألســر التــي تعانــي مــن عــوز مســتمر: لــن ينجــح  ←

إعطاؤهــم قرًضــا ائتمانًيــا دون وجــود جهــود مســبقة 
للحــّد مــن االســتضعاف وبنــاء المهــارات والثقــة وإنشــاء 

ــة؛ ــدة المالي ــن القاع ــى م ــد أدن ح
المناطــق الريفيــة المعــوزة التــي تفتقــر إلــى البنيــة التحتية  ←

والخدمــات والوصــول إلــى األســواق أو أي منها؛
ــي  ← ــخاص ف ــاركة األش ــرض دون مش ــول الم ــا يح عندم

األنشــطة اإلنتاجيــة. يمثــل فيــروس العــوز المناعــي 
مثــاالً   )AIDS( اإليــدز  )HIV(/فيــروس  البشــري 
صارًخــا علــى وضــع تقــل فيــه قــدرة الفقــراء المصابيــن 
بــه علــى االســتفادة مــن القــروض االئتمانيــة علــى مــدار 

ــت. الوق

وتشمل الظروف المقيدة األخرى:

ــى  ← ــم إل ــة وصوله ــد تكلف ــن تع ــتتين الذي األشــخاص المش
ــة؛ ــى نحــو منتظــم مكلف ــالء عل العم

االعتمــاد علــى نشــاط اقتصــادي واحــد، مثــل محصــول  ←
ــبة  ــن« بالنس ــر »التباي ــّكل خط ــا ُيش ــد، م ــي واح زراع

ــر؛ ــة الصغ ــروض متناهي ــة الق لمؤسس
االعتماد على المقايضة وليس المعامالت النقدية؛ ←
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن درجــة عاليــة مــن التنقــل  ←

ــا  ــن مؤقًت ــخاص النازحي ــل األش ــتقرار، مث ــدم االس أو ع
ــة؛ بســبب النزاعــات األهلي

احتماليــة نشــوء أزمــات مســتقبلية، مثــل العنــف المدنــي،  ←
أو الكــوارث الطبيعيــة، أو التضخــم المفــرط؛

غياب القانون والنظام؛ ←
بيئــة قانونية/تشــريعية أو بيئــة رقابيــة وإنفــاذ للقانــون  ←

ــًرا أمــام أنشــطة المشــروعات متناهيــة  ــا كبي ُتشــّكل عائًق
ــر؛ ــي الصغ ــل متناه ــر أو التموي الصغ

الترابــط  ← أو  االجتماعــي  المــال  رأس  توافــر  عــدم 

ــم اقتباســها مــن المجموعــة االستشــارية لمســاعدة الفقــراء )CGAP(، التمويــل متناهــي  ت  34
الصغــر والمنــح واالســتجابات غيــر الماليــة للحــّد مــن الفقــر: متــى يكــون التمويــل متناهــي 
 Microfinance, Grants, and Non-financial Responses to( الصغــر مناســًبا؟
 :20 رقــم  ملحوظــة   ،)?Poverty Reduction: Where Does Microcredit Fit

ــمبر 2002. ــون األول/ ديس كان
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ــة  المجتمعــي، مــا يحــّد مــن اســتخدام األســاليب االئتماني
المضمونــة. غيــر 

عــادة مــا تظهــر بعــض األحــوال المقيــدة المذكــورة أعــاله فــي 
الســياقات التــي تعمــل فيهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 
ــب األحمــر مســاعدة  ــة للصلي ــة الدولي ــك، أحــد أدوار اللجن لذل
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر فــي الحــّد مــن المخاطــر 

المرتبطــة ببعــض هــذه األحــوال.

تصميم البرنامج  2-8
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــب اللجن ــل، تتجن ــر بالفع ــا ذك كم
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــب التموي ــرة. يتطل ــروض مباش ــم الق تقدي
ــا طويــل األجــل ووجــود مؤسســة متخصصــة فــي هــذا  التزاًم
المجــال. قــد يــؤدي الدعــم المالــي لفتــرة زمنيــة محــدودة 
ــروض  ــة األساســية للق ــادئ الضمني ــض بعــض المب ــى تعري إل
متناهيــة الصغــر إلــى الخطــر35.  فأحــد أكثــر الجوانــب جاذبيــة 
فــي القــروض متناهيــة الصغــر هــي االســتدامة، التــي قــد 
ــب األحمــر  ــة للصلي ــة الدولي ــذت اللجن تتعــرض للخطــر إذا نف

ــا. ــم انســحبت تدريجًي ــرة ث ــج مباش البرام

بمجــرد تحديــد الفجــوات، فــإن أول خطــوة فــي تصميــم برنامــج 
دعــم القــروض متناهيــة الصغــر هــي تأميــن الوســائل الالزمــة 
لســّد هــذه الفجــوات مــن خالل توفيــر الدعــم لألنظمــة القائمة أو 
التشــجيع علــى تطويــر أنظمــة جديــدة. معظــم برامــج التمويــل 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــابقة الخاصــة باللجن ــر الس ــي الصغ متناه
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــا لمؤسس ــت دعًم ــر قدم األحم
بشــكل رئيســي، وهــذا مــا يركــز عليــه هــذا القســم. ومــع ذلــك، 
هدفــت البرامــج مؤخــًرا إلــى تزويــد المســتفيدين ببدائــل محســنة 
للحفــاظ علــى المدخــرات ودعمــت إنشــاء خدمــات ماليــة قائمــة 
ــة للصليــب األحمــر  ــة الدولي ــى المجتمــع. قــد ترغــب اللجن عل
مســتقبالً فــي األخــذ فــي االعتبــار تقديــم الدعــم لبرامــج التأميــن 

متناهــي الصغــر.

دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر الحالية  1-2-8
يوجــد العديــد مــن الوســائل التــي يمكــن للجنــة الدوليــة للصليــب 
متناهيــة  للقــروض  برنامًجــا  تدعــم  أن  بواســطتها  األحمــر 
الصغــر مــن خــالل إحــدى مؤسســات التمويــل متناهــي الصغر:

ــل  ــد العوام ــررة أح ــروض المك ــى الق ــون إل ــول المضم ــد الوص ــال، يع ــبيل المث ــى س عل  35
الرئيســية المحفــزة علــى ســداد القــرض األصلــي. إذا شــّك العمــالء فــي أن اللجنــة الدوليــة 

ــداد. ــي الس ــم ف ــر رغبته ــد تتأث ــج، فق ــن البرنام ــا م ــحب تدريجًي ــر ستنس ــب األحم للصلي
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توفيــر خــط ائتمانــي إضافــي: في هــذا الســيناريو، ُتقِرض  ←
مؤسســات  إحــدى  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
التمويــل متناهــي الصغــر أمــواالً التــي بدورهــا تقــدم 
ــة  ــل اللجن ــة للســكان المســتهدفين مــن ِقب قروًضــا ائتماني
الدوليــة للصليــب األحمــر. يتــم تقديــم األمــوال بوجــه عــام 
ــتضعاف.  ــة خاصــة باالس ــر معين ــتيفاء معايي ــرط اس بش
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــاس أداء مؤسس ــى أس وعل
فيمــا يتعلــق بــإدارة األمــوال، يمكــن تســليم األمــوال 
لهــذه المؤسســة علــى المــدى الطويــل. كمــا يجــب تقديــم 

ــى أســاس الشــرائح. ــوال عل األم
توفيــر صنــدوق ضمــان: توفــر هنــا اللجنــة الدوليــة  ←

للصليــب األحمــر صندوًقــا يتــم اســتخدامه فيمــا بعــد 
ــداد الخاصــة  ــرة الس ــروض متعث ــن الق ــزء م ــة ج لتغطي
بالســكان المســتهدفين مــن ِقبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر. يســتخدم هــذا األســلوب بشــكل عــام لزيــادة 
التمويــل  مؤسســات  إحــدى  ترغــب  التــي  المخاطــر 
متناهــي الصغــر فــي اإلقــدام عليهــا عنــد تقديــم القــروض 
لســكان مســتهدفين جــدد. يجــب أال تغطــي اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر مــا يتجــاوز 60% مــن الخســائر، 
ــطة  ــب بواس ــن كث ــوال ع ــتخدام األم ــة اس وتجــب مراقب
مديــر البرنامــج التابــع للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
كمــا تشــترط الموافقــة المشــتركة للجنــة الدوليــة للصليــب 
ــم  ــي يت ــر لك ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــر ومؤسس األحم
صــرف هــذه األمــوال. وحســب تصميــم البرنامــج، يمكــن 
إعطــاء الموافقــة قبــل تقديــم االئتمــان بنــاًء علــى قاعــدة 
ــل  ــول العمي ــم قب ــال، يت ــبيل المث ــى س ــة )عل ــة بحال حال
بشــرط التــزام اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بتغطيــة 
جــزء مــن المخاطــرة( أو فًقــا للمعاييــر المحــددة مســبًقا. 

ــار األول. ــل الخي وُيفض
زيــادة االنتشــار المــادي لمؤسســة التمويــل متناهــي  ←

الصغــر: يمكــن تحقيــق ذلــك –علــى ســبيل المثــال- 
ــة  ــع ذات أهمي ــي مواق ــروع ف ــاح ف ــل افتت ــا بتموي جزئًي
بالنســبة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )انظــر دراســة 
الحالــة )6((، أو جزئًيــا بتغطيــة راتــب موظــف إضافــي. 
ــى أســاس  ــك عل ــذ ذل ــي تنفي ــة، ينبغ ــة النظري ــن الناحي م
ــة  ــزام مؤسس ــع الت ــل، م ــدرج للتموي ــاس مت ــوذج مقي نم
ــوارد باألســاس  ــر باســتخدام الم ــل متناهــي الصغ التموي
لخدمــة مســتفيدي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، علــى 

ــة محــددة. ــرة زمني ــل لفت األق
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مؤسســة  ← قــدرات  ببنــاء  الخاصــة  التكاليــف  دعــم 
التمويــل متناهــي الصغــر لزيــادة فاعليتهــا وقــدرات 
التمويــل: يمكــن تحقيــق ذلــك –علــى ســبيل المثــال- 
بتمويــل المراقبــة علــى المؤسســة بأكملهــا )عــادة مــا 
ــط( و/ ــة فق ــا الخاص ــة محافظه ــات المانح ــب الجه تراق
ــة  ــا لمؤسس ــد دولًي ــف المعتم ــي التصني ــاهمة ف أو بالمس
اإلجــراءات  هــذه  تقــدم  الصغــر.  متناهــي  التمويــل 
ــل متناهــي الصغــر،  المعلومــات القّيمــة لمؤسســة التموي
وتســاعدها بالتأكيــد فــي تحســين عملياتهــا، وتســاهم فــي 

تأميــن التمويــل اإلضافــي.
ــل  ← ــادة وعــي الســكان المســتهدفين بمؤسســة التموي زي

متناهــي الصغــر: يمكــن تحقيــق ذلــك أيًضــا بدعم تســويق 
البرنامــج ونشــره، وباألخــص فــي المناطــق التــي يوجــد 
ــة  ــة بالنســبة للجن ــا الســكان المســتهدفون ذوو األهمي فيه
ــك، يصعــب وضــع  ــع ذل ــب األحمــر. وم ــة للصلي الدولي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي حمــالت التواصــل 
ــب أال  ــاله، يج ــور أع ــو مذك ــا ه ــوع. فكم ــذا الن ــن ه م
ارتباًطــا  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  ترتبــط 
ــا  ــا خاطًئ ــرك انطباًع ــد يت ــك ق ــا بالمشــروع، ألن ذل وثيًق
للمتقدميــن وقــد يــؤدي إلــى خطــر التأثيــر الســلبي علــى 

ــج. ــتدامة البرنام ــداد واس ــدالت الس مع
توفيــر »الســجات االئتمانيــة الميســرة«: حيــث إن أحــد  ←

ــات الرئيســية لحصــول األســر منخفضــة الدخــل  المعوق
ــن  ــي، يمك ــجل ائتمان ــود س ــدم وج ــي ع ــان ه ــى ائتم عل
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن تنشــئ آليــة مــن 
خــالل برنامــج منــح لتزويــد المســتفيدين بســجل ائتمانــي 
ميســر. ومــن األمثلــة علــى ذلــك توجيــه طلــب للمســتفيد 
ــأن يدخــر نســبة مــن المنحــة التــي حصــل عليهــا مــن  ب
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي حســاب توفيــر 
تابــع إلحــدى مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر علــى 
مــدار فتــرة محــددة مــن الوقــت. ُتخطــر اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر 
بهــذا الطلــب فــي مرحلــة مبكــرة حتــى تتمكــن المؤسســة 
مــن اســتخدام عمليــة االدخــار بمثابــة وســيلة لتقييــم مــدى 

ــة للمســتفيد. ــة االئتماني األهلي
حــول  ← الصغــر  متناهــي  التمويــل  مؤسســات  توجيــه 

تعديــل منتجــات القــروض: فــي هــذه الحالــة، يتــم تطويــر 
منتجــات قــروض جديــدة بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل 
ــدة  ــرض وم ــغ الق ــد مبل ــريكة. يع ــر الش ــي الصغ متناه
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الســداد مترابطيــن، حيــث تعــد المبالــغ األقــل والمــدد 
ــر  ــر بشــكل عــام لألشــخاص األكث األقصــر مناســبة أكث
اســتضعاًفا. ينبغــي معايــرة قيمــة القــرض ومدتــه وجــدول 
ــات  ــع متطلب ــا م ــان توافقه ــب لضم ــكل مناس ــداده بش س
االســتثمار وتدفقــات اإليــراد المتوقعــة مــن األنشــطة 
المقصــود دعمهــا. وبالمثــل، إذا كانــت مــدة القــرض 
ــن  ــع م ــد الدخــل المتوق ــالزم لتولي ــت ال ــن الوق أطــول م
المشــروع، فقــد يعــرض ذلــك المســتفيدين مــن البرنامــج 
إلــى خطــر إنفــاق الدخــل علــى أشــياء أخــرى فــي وقــت 
ســداد القــرض. لهــذه األســباب، يتطلــب تطــور منتجــات 
قــروض جديــدة إجــراء بحــث ميدانــي موســع واالختبــار 
وفريًقــا متعــدد االختصاصــات مــن المهنييــن. لذلــك، 
نــادًرا مــا تطلــب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تطوير 
منتــج قــرض جديــد بهــذه الطريقــة، ولكنهــا تفضــل 
ــة  ــي المنتجــات الحالي ــدة ف ــي خصائــص جدي ــراح تبن اقت
ــة بالنســبة للســكان المســتهدفين. ــد ُتشــكل صعوب ــي ق الت

تزويد المستفيدين بوسائل بديلة إلدارة مدخراتهم  2-2-8
يــزداد اإلقــرار بحقيقــة أنــه باإلضافــة إلــى الوصــول إلــى 
ــى برامــج االدخــار  ــى الوصــول إل ــب عل االئتمــان، يوجــد طل
الفّعالــة لــم تتــم تلبيتــه. يعــد االدخــار فــي غايــة األهميــة إلنشــاء 
األصــول وإدارة التدفــق النقــدي والمخاطــر، ولكــن معظــم 
ــود  ــى وج ــر إل ــزاع تفتق ــن الن ــررة م ــرة والمتض ــر الفقي األس
ــائعة  ــات الش ــمل الممارس ــار. تش ــب لالدخ ــن ومناس ــكان آم م
فــي شــراء  اســتثمارها  أو  المنــزل  فــي  بالنقــود  االحتفــاظ 
مواشــي غيــر ضروريــة، وكالهمــا يعــد مشــكلة محتملــة؛ 
فالمواشــي معرضــة لإلصابــة باألمــراض والصدمــة الخارجيــة 
وقــد يكــون لديهــا نســبة وفيــات مرتفعــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
غالًبــا مــا يخضــع األفــراد إلــى ضغــط مشــاركة مدخراتهــم مــع 

ــزل. ــي المن ــا ف ــن به ــوا محتفظي ــة إذا كان ــاء والعائل األصدق

ــى  ــب األحمــر عل ــة للصلي ــة الدولي ــك، تســاعد اللجن نتيجــة لذل
نحــو متزايــد المســتفيدين علــى فتــح حســابات توفيــر فــي البنوك 
ــن  ــا جــزًءا م ــر بوصفه ــي الصغ ــل متناه أو مؤسســات التموي
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي أو برامــج التحويــالت النقديــة 
ــع  ــة 12. وم ــة الحال ــي دراس ــح ف ــو موض ــا ه ــرى، كم األخ
ذلــك، وحيــث إن الحســابات البنكيــة للمســتفيدين ُتســّهل أيًضــا 
الجوانــب األخــرى مــن البرنامــج، يوجــد ميــل لتجــاوز بعــض 
النقــاط الرئيســية عنــد اختيــار المؤسســة الماليــة المطلــوب 
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الســماح  هــي  األولويــة  كانــت  إذا  معهــا.  شــراكة  تكويــن 
ــاظ  ــب لالحتف ــن ومناس ــكان آم ــى م ــول إل ــتفيدين بالوص للمس
بمدخراتهــم، فيجــب إعطــاء األولويــة الحتياجــات المســتفيدين 
ومخاوفهــم عنــد اختيــار المؤسســة الماليــة المناســبة. قــد يشــمل 
ذلــك مجموعــة مــن بعــض العوامــل التاليــة وقــد يتطلــب إجــراء 

ــم متعمــق: تقيي

مواقع الفروع وساعات عملها؛ ←
متطلبات إثبات الهوية لفتح حساب؛ ←
تكلفة المعامالت األكثر شيوًعا؛ ←
الرسوم الجزائية للسحب على المكشوف؛ ←
الخلفية االجتماعية االقتصادية للعمالء اآلخرين؛ ←
العمــل الورقــي والشــروط اإلجرائيــة للمعامــالت األكثــر  ←

شــيوًعا؛
احتمالية الحصول على بطاقة ماكينة الصراف اآللي؛ ←
توافر العمليات المصرفية من خالل الهاتف؛ ←
تمتع الصّرافين بالصبر والرغبة في المساعدة؛ ←
سمعة المؤسسة وانتماءها؛ ←
ــرات  ← ــى الفت ــتجابة إل ــة لالس ــات الالزم ــر االحتياط تواف

الكــوارث  مثــل  مرتفًعــا،  الطلــب  فيهــا  يكــون  التــي 
الطبيعيــة.

فــي العديــد مــن الســياقات، قــد ُيســمح للمؤسســات الماليــة 
ــي  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــرات تطوعي ــر مدخ ــط بتوفي ــمية فق الرس
مثــل هــذه الحــاالت، تظــل مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 
ــالء  ــن العم ــار بي ــات االدخ ــيًطا لترتيب ــا وس ــؤدي دوًرا مهًم ت

ــمية. ــة الرس ــات المالي والمؤسس
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دراسة الحالة 13: حسابات االئتمان والتوفير في دولة ساحل العاج

شــهدت أزمــة مــا بعــد االنتخابــات فــي دولــة ســاحل العــاج فــي عــام 2011 –مــن بيــن العواقــب 
ــدة للدخــل التــي قامــت بهــا فــي الســابق نســاء عائــالت  األخــرى- فشــل أغلــب األنشــطة المول
ــون  ــخ الدي ــي ف ــا نســاء ف ــي تعوله ــذه األســر الت ــت معظــم ه ــة. وقع ــدن الغربي ــي الم لألســر ف
ــة لتمكيــن أعمالهــم مــن االنتعــاش االقتصــادي. فــي عــام  ــة وعــدم امتالكهــا للقــدرة المالي الثقيل
2012، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر برنامًجــا لدعــم 160 أســرة مــن هــذه األســر 
مــن خــالل إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. تــم توفيــر العديــد مــن أســاليب التحويــل بمثابــة 
ــة،  ــالت الهاتفي ــي، والتحوي ــل المال ــث شــملت وكالء التحوي ــة؛ حي ــر المنحــة المالي وســيلة لتوفي
والبنــوك الكبيــرة، والجمعيــات التعاونيــة، ومكاتــب البريــد. بعــد إجــراء التقييــم المبدئــي، اتضــح 
أن معظــم المســتفيدين ال يعتمــدون علــى أي مــن هــذه الخدمــات وليــس لديهــم تفضيــالت واضحــة 
ألســلوب تحويــل معيــن. ووفًقــا ألهــداف المشــروع، قــرر فريــق عمــل المشــروع تحويــل المنــح 
النقديــة المشــروطة مــن خــالل جمعيــة تعاونيــة محليــة لإلقــراض والتوفيــر تــم تحديدهــا علــى 
أنهــا أحــد الشــركاء الموثوقيــن المحتمليــن ولديهــا فــروع يســهل الوصــول إليهــا بالنســبة لمعظــم 
المســتفيدين. باإلضافــة إلــى تســهيل التحويــالت، كان الهــدف هــو تمكيــن المســتفيدين مــن 
ــام  ــي ع ــري ف ــم أُج ــا لتقيي ــج. وفًق ــة البرنام ــر بنهاي ــراض والتوفي ــات اإلق ــى خدم الوصــول إل
2013، طالــب 42% مــن المســتفيدين الســابقين باالســتمرار فــي اســتخدام حســاباتهم. الســبب 
الرئيســي الــذي ذكــره هــؤالء لــم يتضمــن عــدم توافــر المدخــرات الكافيــة لضمــان الذهــاب إلــى 

الجمعيــة التعاونيــة لإلقــراض والتوفيــر.
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دعم تأسيس الهياكل المجتمعية  3-2-8
مــن  مناســبة  يوجــد شــريك  قــد ال  الحــاالت،  بعــض  فــي 
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر؛ فــي مثــل هــذه الظــروف، 
ــك  ــا كان ذل ــة حيثم ــات محلي ــيس جه ــي تأس ــث ف ــي البح ينبغ
مجموعــات  شــيوًعا  األكثــر  الخيــارات  تشــمل  ضرورًيــا. 
ــاالً  ــة )14( مث ــدم دراســة الحال ــروض. تق ــر ولجــان الق التوفي

ــر. ــوع األخي ــى الن عل

مجموعــات التوفيــر: تتألــف هــذه المجموعــات مــن أفــراد 
المجتمــع الذيــن اختــاروا إيــداع مدخراتهــم لــدى صنــدوق 
جماعــي. ثــم يتــم تمويــل القــروض مــن صنــدوق التوفيــر 
وإعــادة الســداد بفائــدة. بنهايــة دورة محــددة مســبًقا، تتــم إعــادة 
المــال إلــى أفــراد المجموعــة بنســبة مــن المبلــغ الــذي ســاهموا 

ــر. ــدوق التوفي ــي صن ــه ف ب

ــم  ــة ت ــان محلي ــن لج ــان م ــذه اللج ــف ه ــروض: تتأل ــان الق لج
ــراض.  ــدوق اإلق ــى مســتوى المجتمــع إلدارة صن إنشــاؤها عل
ــوال  ــر األم ــم توفي ــر، يت ــن مجموعــات التوفي ــى العكــس م عل
ــة  ــة الدولي ــل اللجن ــي مث ــطة مصــدر خارج ــام بواس ــكل ع بش

ــر. ــب األحم للصلي

ــاء، إال  ــث اإلنش ــن حي ــرع م ــروض أس ــان الق ــد لج ــا تع بينم
ــة  ــن أنظم ــر اســتدامة م ــر أكث ــدو أن مجموعــات التوفي ــه يب أن
ــوال.  ــي األم ــرف خارج ــا ط ــر فيه ــي يوف ــة، الت ــوك القري بن
وبوجــه عــام، يرتبــط معــدل التعثــر فــي الســداد المرتفــع 
بتوفيــر األمــوال الخارجيــة لبنــوك القريــة. ويعــود الســبب فــي 
ذلــك إلــى حقيقــة أن المقترضيــن يكونــون مرغميــن بشــكل 
ــوال  ــون مصــدر األم ــا يك ــروض عندم ــداد الق ــى س ــر عل أكب
مدخــرات أفــراد المجتمــع. وبالمثــل، تشــير بعــض الدراســات36 
إلــى حقيقــة أن األمــوال تتــم إدارتهــا علــى نحــو متعقــل عندمــا 

ــع. ــن مدخــرات المجتم ــف م تتأل

ينبغــي األخــذ فــي االعتبــار النقــاط التاليــة عندمــا يكــون الهــدف 
هــو دعــم تطويــر هيــاكل توفيــر التســهيالت االئتمانيــة المحليــة:

ينبغــي تنفيــذ عمليــة اختيــار شــفافة مناســبة لغــرض  ←
اختيــار أفــراد المجتمــع الذيــن ســيكونون مســؤولين عــن 

انظــر ج. مــوراي، ر. روزيزبيــرج، صناديــق القــروض التــي يديرهــا المجتمــع: أيهــا يكــون   36
فّعــاالً؟ )?Community-Managed Loan Funds: Which ones work(، مذكــرة 

ــو  2006. ــار/ ماي ــم 36، المجموعــة االستشــارية لمســاعدة الفقــراء )CGAP(، آي رق
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ــات؛ ــجيل المدفوع ــوال وتس ــليم األم تس
ــاء  ← ــع أعض ــود جمي ــي وج ــالت ف ــم المعام ــي أن تت ينبغ

مجموعــة التوفيــر ولجنــة القــروض؛
يجــب االحتفــاظ باألمــوال والســجالت فــي حســاب يتطلب  ←

الموافقــة المشــتركة مــن عــدة أعضــاء باللجنــة قبــل 
ــر  ــمية لتوفي ــات رس ــد جه ــم توج ــه. وإذا ل الوصــول إلي
مفاتيــح  تتطلــب  خزنــة  اســتخدام  يمكــن  المدخــرات، 

متعــددة.

دراسة الحالة 14: لجان القروض في أفغانستان
فــي شــمال أفغانســتان، تقــدم العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الماليــة قروًضــا. ومــع ذلــك، ال 
تعــد القــروض دوًمــا مناســبة لألغــراض الزراعيــة بســبب المعــدالت المرتفعــة للفائــدة وفتــرات 
الســماح القصيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعــد مكاتب الفــروع قابلة للوصــول بواســطة المجتمعات 
القريبــة مــن المناطــق الحضريــة فقــط. بينمــا يعتمــد بعــض المزارعيــن الريفييــن بشــكل تقليــدي 
علــى ترتيبــات مشــاركة المحصــول والقــروض مــن أصحــاب المتاجــر، إال أنــه توجــد مجموعــة 
مــن العوامــل المرتبطــة بالنــزاع المســتمر وسلســلة مــن أحــداث الجفــاف ومواســم الشــتاء القاســية 
ــادة  ــمية، وزي ــر الرس ــة غي ــهيالت االئتماني ــد التس ــات تزوي ــدد جه ــي ع ــاض ف ــى انخف أدت إل
الطلــب علــى القــروض الصغيــرة فــي بعــض المجتمعــات الريفيــة. اســتجابة لهــذه التطــورات، 
دعمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي عــام 2009 تأســيس لجــان القــروض فــي العديــد 
مــن المناطــق المتضــررة. تألفــت لجــان القــروض مــن شــيوخ القريــة ورجــال الُمــاّل المحلييــن 
والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة وفــرد واحــد منتخــب مــن أفــراد المجتمــع لــكل 50 أســرة فــي 
المجتمــع. تمــت مســاعدة كل لجنــة قــروض لفتــح حســاب مشــترك فــي بنــك كابــول وتــم تزويــد 
ــدة، فرضــت لجــان  ــة دون فائ ــروض مقدم ــب حــول المحاســبة. وألن الق ــة بالتدري ــراد اللجن أف
القــروض رســوًما إداريــة صغيــرة علــى جميــع المســتفيدين الجــدد لتغطيــة التكاليــف اإلداريــة 
ــروض هــو  ــه لجــان الق ــذي واجهت ــد التحــدي الرئيســي ال ــذور. يع ــدوق الب ــى صن ــاظ عل والحف
تحديــد أوائــل الحاصليــن علــى قــروض، حيــث خشــي العديــد مــن المســتفيدين أن األمــوال لــن 
تــدور بشــكل مناســب. ومــع ذلــك، فــي خــالل العــام األول مــن البرنامــج، تــم منــح مــا يزيــد علــى 

250 أســرة قروًضــا وحافظــت لجــان القــروض علــى معــدل ســداد بنســبة %100.
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التأمين متناهي الصغر  4-2-8
بينمــا يتيــح االدخــار للفقــراء اســتيعاب الصدمــات الناتجــة عــن 
أحــداث أو طــوارئ مســتقبلية، يتيــح التأميــن متناهــي الصغــر 
وســيلة إلدارة مخاطــر محــددة بمشــاركة تكاليــف األحــداث غير 
ــن  ــك، يعــد التأمي ــرة. لذل ــن عــدد مــن األســر الفقي المتوقعــة بي
متناهــي الصغــر أداة رائعــة عندمــا تواجــه أســر فــي المجتمــع 
ــر  ــة إدارة األس ــى كيفي ــر عل ــا تأثي ــة له ــر مختلف ــه مخاط نفس
ــن  ــج التأمي ــتخدمت برام ــد اس ــرارات. لق ــا للق ــا واتخاذه لماله
متناهــي الصغــر لتوفيــر التأميــن علــى المحاصيــل والمواشــي 
ــات  ــا جه ــد به ــي ال توج ــق الت ــي المناط ــاة ف ــة والحي والصح
رســمية لتزويــد الخدمــات الماليــة. ومــع ذلــك، عيبهــا الرئيســي 
هــو ضعفهــا كأداة للتغلــب علــى المخاطــر علــى مســتوى 
ــا  ــا هــي أنه ــن محدودّياته ــذا الصــدد، مــن ضم ــع. وبه المجتم
األكثــر احتياًجــا فــي المواقــف التــي يكــون مــن الصعــب جــًدا 
تنفيذهــا. ويشــمل ذلــك المناطــق المعرضــة للكــوارث الطبيعيــة 
ــباب  ــن األس ــذه م ــاق. وه ــعة النط ــرى واس ــات األخ أو األزم
وراء عــدم قيــام اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بتطويــر أو 
دعــم برامــج التأميــن متناهــي الصغــر بعــد. علــى الرغــم مــن 
ذلــك، تعــد هــذه البرامــج امتــداًدا لخدمــات اإلقــراض والتوفيــر 
التــي ُتمّولهــا بالفعــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، والتــي 
أثبتــت أنهــا وســيلة فّعالــة للتغلــب علــى بعــض المخاطــر التــي 
تواجههــا األســر المســتضعفة فــي العديــد مــن الســياقات. لذلــك، 
يمكــن اســتخدام برامــج التأميــن متناهــي الصغــر فــي المســتقبل 
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــج اللجن ــة لبرام ــا ُمكّمل باعتباره

ــة. الحالي

اختيار شريك  5-2-8
بمجــرد تحديــد الفجــوات فــي الســوق االئتمانــي وابتكار وســائل 
لســد هــذه الفجــوات، يكــون التحــدي القــادم هــو اختيــار شــريك 
احترافــي وراغــب فــي التعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــا  ــل وضوًح ــك أق ــون ذل ــد يك ــوات. ق ــذه الفج ــد ه ــر لس األحم
ممــا يبــدو، حيــث يتطلــب األمــر البحــث عــن مؤسســة تمويــل 
متناهــي الصغــر مهتمــة بــاألداء المالــي وملتزمــة برســالة 

ــة. ــة قوي اجتماعي

ــة  ــارة التقليدي ــوي العب ــكل 7، تحت ــي الش ــو موضــح ف ــا ه كم
ــن  ــى العنصري ــر عل ــي الصغ ــل متناه ــة تموي ــالة مؤسس لرس
ــا تســبق األهــداف  ــا م ــك، غالًب ــع ذل ــي واالجتماعــي. وم المال
ــة  ــة، حيــث تعــد المؤشــرات المالي ــة األهــداف االجتماعي المالي
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العوامــل الرئيســية المحــددة لنجــاح مؤسســة التمويــل متناهــي 
ــر. الصغ

الشكل 7: أُسس رسالة مؤسسة التمويل متناهي الصغر

يجــب أن يقــوم اختيــار شــريك للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ــادل  ــم ع ــى تقيي ــر عل ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــن مؤسس م

لــألداء المالــي واالجتماعــي.

األداء المالــي: يتــم تقييــم القــدرة الماليــة إلحدى مؤسســات  ←
التمويــل متناهــي الصغــر بوجــه عــام علــى أســاس 
جــودة محفظتهــا وإنتاجيتهــا وكفاءتهــا واســتمراريتها 
الماليــة. بمعنــى أنــه يتــم إجــراء التقييــم مــن خــالل 
تفســير المعــدالت الماليــة المختلفــة، التــي لــم يتــم تناولهــا 
بالتفصيــل فــي اإلرشــادات الماثلــة. بينمــا يعــد فهــم بعــض 
البرنامــج وســيتم  لمتابعــة  المعــدالت ضرورًيــا  هــذه 
ــون  ــون العامل ــن يك ــذا الفصــل، ل ــي ه ــا ف ــا الحًق تناوله
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــون للجن ــون التابع الميداني
مســؤولين بشــكل مباشــر عــن تقييــم القــدرة الماليــة 
إلحــدى مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر. يمكــن 
ــة  ــات الدولي ــاس التصنيف ــى أس ــة عل ــدرة المالي ــم الق تقيي
التــي مــن المحتمــل أن تكــون مؤسســة التمويــل متناهــي 
ــق  ــات التدقي ــالل عملي ــن خ ــا م ــت عليه ــر حصل الصغ
الخارجــي أو بواســطة أحــد االستشــاريين الذيــن وظفتهــم 
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ــرض  ــذا الغ ــام به ــر للقي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
باألخــص.

الميدانيــون  ← العاملــون  يتحمــل  االجتماعــي:  األداء 
ــؤولية  ــر المس ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــون للجن التابع
مؤسســات  إلحــدى  االجتماعــي  األداء  لتقييــم  التامــة 
إلــى استشــارة  التمويــل متناهــي الصغــر. باإلضافــة 
أصحــاب المصلحــة ذي الصلــة اآلخريــن حــول هــذا 
األمــر، إال أن جــزًءا كبيــًرا مــن التقييــم يعتمــد علــى 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــار مؤسس ــدى انتش ــم م فه
ــن، ومــدى مالءمــة  ــراء والمحرومي ــى الفق ــا إل ووصوله
ِقبــل  مــن  المســتهدفين  للســكان  ومنتجاتهــا  خدماتهــا 
ــين  ــا لتحس ــر، وجهوده ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــا، وســجلها  ــال االجتماعــي والسياســي لعمالئه رأس الم
العــام فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة. يتــم تقييــم ذلــك 
بوضــع مؤشــرات، مثــل نســبة قــروض مؤسســة التمويــل 
متناهــي الصغــر التــي تدعــم الشــركات الناشــئة، ونســبة 
المســتفيدين تحــت مؤشــرات الفقــر الرئيســية، وعــدد 
ــي،  ــان االجتماع ــاس الضم ــى أس ــة عل ــروض المقدم الق
وموقــع فــروع مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر وعــدد 
ســاعات عملهــا. يتــم تنــاول قوائــم تضــم مؤشــرات 

ــث. ــم الثال ــي القس ــل ف ــن التفصي ــد م ــددة بمزي مح

التنفيذ  3-8
التفاعل مع مؤسسة التمويل متناهي الصغر  1-3-8

ــة  ــع مؤسس ــر م ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن ــد عالق تع
التمويــل متناهــي الصغــر مــن نــوع الصنــدوق ذي القيمــة 
المضافــة )انظــر الشــكل 8(. وكمــا ُذكــر ســابًقا، ُتمــّول اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر القــروض ذاتهــا أو بعــض األنشــطة، 
التــي تعــد نقطــة بــدء طبيعيــة، حيــث إن مؤسســة التمويــل 
متناهــي الصغــر يجــب أن تمتلــك رأســمال عامــاًل كافًيــا لتعمــل 
وتنمــو. ومــع ذلــك، يشــمل دور اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر ضمــان أن مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر تحافــظ 
علــى التــوازن المناســب بيــن االســتدامة الماليــة ورســالتها 

ــراء. ــرص للفق ــر الف ــة لتوفي االجتماعي

يعــد الــدور التشــغيلي الرئيســي للجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 
بمؤسســة  الخاصــة  االجتماعيــة  األهــداف  أن  هــو ضمــان 
التمويــل متناهــي الصغــر متوافقــة مــع أهــداف اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر. يســتلزم ذلــك بشــكل عــام بنــاء قدرة مؤسســة 
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ــتضعاف.  ــم االس ــراء تقيي ــى إج ــر عل ــي الصغ ــل متناه التموي
دون إشــراف و/أو ضغــط خارجــي، ُتشــجع مؤسســة التمويــل 
متناهــي الصغــر بســهولة علــى تقديــم القــروض فقــط للعمــالء 
أن  يجــب  لذلــك،  نتيجــة  اســتضعاًفا.  األقــل خطورة/األقــل 
ــض  ــي رف ــر بالحــق ف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــظ اللجن تحتف

ــا المســتهدفة. ــي فئته ــن ف ــر المدرجي األشــخاص غي

الشكل 8: اللجنة الدولية للصليب األحمر – التمويل ذو القيمة المضافة

ــة  ــر ومؤسس ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــق اللجن ــب أن تتف يج
ــي  ــتضعاف الت ــر االس ــول معايي ــر ح ــي الصغ ــل متناه التموي
ينبغــي توافرهــا فــي العمــالء المطلــوب مســاعدتهم بصناديــق 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ويجــب علــى اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر ضمــان أن هــذه المعاييــر تــم تضمينهــا بشــكل 
صحيــح فــي آليــة االختيــار الخاصــة بمؤسســة التمويــل متناهــي 
ــؤولين  ــل المس ــام بجع ــه ع ــك بوج ــق ذل ــن تحقي ــر. يمك الصغ
ــون  ــة للصليــب األحمــر يعمل ــة الدولي ــن التابعيــن للجن الميدانيي
إلــى جانــب مســؤولي التســهيالت االئتمانيــة لفتــرة مــن الوقــت. 
بالمعاييــر  التســهيالت االئتمانيــة  ُيلــم مســؤولو  بمجــرد أن 
ــكان  ــن الس ــالء م ــار العم ــم اختي ــهل عليه ــا ويس ــق عليه المتف
المســتهدفين مــن ِقبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، يمكــن 
للعامليــن الميدانييــن التابعيــن للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
التراجــع خطــوة للــوراء وإعــادة التحقــق مــن اســتضعاف 
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العمــالء المختاريــن مــن خــالل إجــراء مقابــالت منفصلــة مــع 
األســر.

ــن  ــة بي ــر العالق ــراكات، تؤث ــم الش ــع معظ ــال م ــو الح ــا ه كم
ــراكة.  ــودة الش ــى ج ــوة عل ــتين بق ــا المؤسس ــي كلت ــن ف العاملي
ومــن المطلــوب الفصــل الواضــح بيــن المســؤوليات والتنســيق 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تبطــيء  لتجنــب  الجيــد 
ــن  ــى الفصــل بي ــاالً عل ــدول 7 مث ــدم الج ــة. يق ــة الموافق لعملي
المســؤوليات بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومؤسســة 
التمويــل متناهــي الصغــر. تتــم الموافقــة علــى القــرض بشــكل 
المســتخدمة  لتلــك  المماثلــة  لجنــة االعتمــاد  بواســطة  عــام 
ــن عــن كل مــن  ــف مــن ممثلي ــح، ولكنهــا تتأل ــي برامــج المن ف
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــن واإلدارة التابع ــن الميدانيي العاملي

ــر. ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــر ومؤسس األحم

عنــد التفــاوض مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة 
ــي  ــا ف ــا ليســت دوًم ــار أنه ــي االعتب ــذ ف ــة، يجــب األخ المحلي
ــة للصليــب األحمــر. ُتمــّول  ــة الدولي وضــع متكافــئ مــع اللجن
ــك هــي فــي  ــة للصليــب األحمــر البرنامــج، ولذل ــة الدولي اللجن
مكانــة تكفــل لهــا وضــع العديــد مــن قواعــد العمليــة. ومــع ذلــك،  
ــذ. ــى حســاب أفضــل ممارســات التنفي ــك عل ــم ذل ينبغــي أال يت

الجــدول 7: فصــل المســؤوليات بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر ومؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر

يقــدم هــذا الجــدول مثــاالً علــى تقســيم األنشــطة والمســؤوليات 
بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومؤسســة التمويــل 

مؤسسة التمويل متناهي الصغراللجنة الدولية للصليب األحمر
تتولى حملة التواصل؛ وُتخطر السكان المستهدفين؛ 	 

وُتحيل المتقدمين المحتملين إلى مؤسسة التمويل 
متناهي الصغر.

تقوم بزيارة جميع المتقدمين الذين وافق عليهم 	 
مسؤولو القروض قبل أن تتخذ لجنة االختيار 

قرارها.
تشارك في لجنة االختيار المحلية وتوقع على جميع 	 

القروض المعتمدة. وتذكر أسباًبا واضحة للرفض.
تعد مسؤولة عن تحديد معايير االستضعاف ومراقبة 	 

استيفاء المتقدمين لهذه المعايير؛ وترفض المتقدمين 
من خارج الفئة المستهدفة.

تقوم بزيارة العمالء بشكل مستقل )أو باالشتراك 	 
مع مؤسسة التمويل متناهي الصغر( كل 4 إلى 6 
أسابيع لمراقبة استخدام القرض؛ وتنسق الزيارات 

إلى العمالء المتعثرين في السداد مع مؤسسة 
التمويل متناهي الصغر.

تتعامل مع جميع الطلبات وتدعم العملية )تخطيط 	 
األعمال(.

ُتقّيم جميع المتقدمين؛ وترسل ملفات المتقدمين 	 
الناجحين بسرعة إلى اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
تترأس لجنة االختيار؛ وتشارك جميع المستندات 	 

ذات الصلة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
تتولى مسؤولية جميع الجوانب المالية للقرض، بما 	 

في ذلك تحديد الضمانات واتخاذ اإلجراء القانوني 
المناسب مع المتأخرين في السداد.

تحافظ على آليات التحكم المنتظمة، وتتبع السداد، 	 
والزيارات، وغيرها.

تقدم تقارير شهرية وربع سنوية للجنة الدولية 	 
للصليب األحمر وفًقا للصيغة والجدول المتفق 

عليهما بالتبادل.
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ــذه األنشــطة والمســؤوليات  ــي ه ــي تبن ــر؛ ينبغ ــي الصغ متناه
بالتوافــق مــع تصميــم البرنامــج والســياق المحلــي ونقــاط القــوة 

ــريك. ــف الخاصــة بالش والضع

العقد  2-3-8
يجــب أن يكــون العقــد المنعقــد مــع مؤسســة التمويــل متناهــي 
ــن  ــًدا لتمكي ــيًرا واح ــل إال تفس ــه وال يحتم ــس في ــر ال لب الصغ
ســداد رأس المــال بواســطة مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر 
إذا لــزم األمــر. فيمــا يلــي، النقــاط الرئيســية المطلــوب إدراجها:

موجز عن منتجات القروض؛ ←
موقع األنشطة؛ ←
الفئة المستهدفة؛ ←
آلية اختيار العمالء؛ ←
إدارة محفظة القروض؛ ←
صندوق اإلقراض الدائر؛ ←
مشــاركة المخاطــر والخســائر الناتجــة عــن صعوبــة  ←

غيــر متوقعــة )صنــدوق الضمــان(؛
المراقبة والتقييم؛ ←
إعداد التقارير )الصيغة(؛ ←
النية النهائية حول انتهاء صالحية العقد. ←
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المتابعة  4-8
المراقبة  1-4-8

الشــريك  والتــزام  البرنامــج  تنفيــذ  إلــى مراقبــة  باإلضافــة 
بالعقــد ومعاييــر االختيــار، يجــب علــى مديــر البرنامــج متابعــة 
محفظــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إذا تــم إقــراض المــال 
ــة العمــالء  ــو متابع ــدف ه ــد اله ــة يع ــن ناحي ــا. فم الخــاص به
المتعثريــن فــي الســداد، ومــن ناحيــة أخــرى وضــع اســتنتاجات 
ــة للســكان المســتهدفين مــن ِقبــل  ــة االئتماني حــول مــدى األهلي
ــل  ــاع مؤسســات التموي ــر إلقن ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
متناهــي الصغــر باالســتمرار فــي خدمــة هــذه الفئــة علــى 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــى دون مســاعدة اللجن ــل حت المــدى الطوي
األحمــر. لذلــك، يعــد الهــدف العــام هــو التشــجيع علــى توفيــر 
ــث يجــب أن  ــة محــددة مــن الســكان، حي ــة لفئ ــات المالي الخدم

ــج. تشــمل البرامــج عنصــر التروي

تجــب متابعــة محفظــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى 
أســاس تقريــر المحفظــة الــذي تقدمــه مؤسســة التمويــل متناهــي 
ــخ  ــاالت تاري ــم ح ــن له ــالء الذي ــة العم ــب مراقب ــر. تج الصغ
فــي التأخــر عــن الدفــع بشــكل منظــم، مــع فهــم أســباب تأخــر 
الســداد، ولتقييــم احتماليــة ســدادهم للمبالــغ المعنيــة. يجــب 
ــي  ــة هــذه ف ــارات المراقب اســتخدام االســتنتاجات الخاصــة بزي
ــا كان  ــالء، حيثم ــار العم ــة اختي ــى عملي ــالت عل ــال تعدي إدخ

ــا. ــك ضرورًي ذل

بخــالف ذلــك، للحصــول علــى رؤيــة عامــة حــول جــودة 
محفظــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ولمقارنــة أدائهــا 
ــة  ــة الدولي ــل اللجن ــن ِقب ــر المســتهدفين م ــع أداء الســكان غي م
ــدالت  ــن المع ــة م ــتخدام مجموع ــر، يجــب اس ــب األحم للصلي

التاليــة37.

معدالت جودة المحفظة
تســتخدم هــذه المعــدالت لتقديــر جــودة محفظــة قــروض محددة، 
حيــث اســتخدامها للتأكــد ممــا إذا كانــت محفظــة القــروض 
المدعمــة بأمــوال اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تحقــق أداًء 
جيــًدا أم ال. ومــع ذلــك، يجــب اســتخدام هــذه المعــدالت أيًضــا 
إلجــراء مقارنــات بيــن أداء المحفظة التي تســتهدف المســتفيدين 

ــة نظــر مؤسســة  ــر: وجه ــي الصغ ــل متناه ــل التموي ــن ج. ليدجــروود، دلي ــها م ــم اقتباس ت  37
 Microfinance Handbook: An Institutional and Financial( مؤسســية وماليــة

Perspective(، البنــك الدولــي، واشــنطن العاصمــة، 1998.
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الذيــن تــم اســتبعادهم قبــل توفيــر دعــم اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر وأداء غيــر المســتفيدين مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــن  ــددة م ــات مح ــية، ألن فئ ــة رئيس ــذه النقط ــد ه ــر. تع األحم
الســكان مثــل األشــخاص النازحيــن داخلًيــا غالًبــا مــا ُيســتبعدون 
مــن الخدمــات الماليــة فــي األماكــن التــي يعــد فيهــا تزويدهــم 
النازحــون  األشــخاص  كان  إذا  شــديًدا.  خطــًرا  بالقــروض 
داخلًيــا شــديدي التنقــل، فهــذا األمــر صحيــح، فلــن تتمكــن 
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر مــن المطالبــة بالقــروض 
إذا انتقلــوا إلــى مجتمعــات مضيفــة أخــرى بعيــدة. ومــع ذلــك، 
ــدى  ــر ل ــا ال يتواف ــا، وباألخــص عندم ــذا الحــال دائًم ــس هك لي
مجتمعــات األشــخاص النازحيــن داخلًيــا خيــارات بديلــة إلعــادة 
التوطيــن. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب إجــراء مقارنــة بيــن 
ــا  ــن داخلًي ــخاص النازحي ــن األش ــط م ــف فق ــة تتأل أداء محفظ
ــدة  ــة أداة مفي ــذه المقارن ــون ه ــد تك ــم، وق ــة ال تضمه ومحفظ
ــا فــي توفيــر  للتشــجيع علــى دمــج األشــخاص النازحيــن داخلًي

ــة. الخدمــات المالي

المبلغ المستلممعدل السداد =
المبلغ المتوقع

ــر  ــل متناهــي الصغ ــدل الســداد مــن مؤسســة تموي ــف مع يختل
ــي الشــهر الســابق، والشــهرين الســابقين، والســتة  ألخــرى )ف
أشــهر الســابقة( وتعــد مؤشــًرا علــى معــدل اســترداد القــرض 
ــل  ــال، إذا أصــدرت مؤسســة التموي ــى ســبيل المث الســابق. عل
أمريكــي  دوالر   2,000 بقيمــة  قروًضــا  الصغــر  متناهــي 
أمريكــي  دوالر   1,900 منهــا  واســتردت  الماضــي  العــام 
فقــط، فســيبلغ معــدل ســداد القــروض لديهــا للعــام الســابق 

.%95  =  1,900:2,000

المبالغ المتأخرة )رأس المال فقط بشكل عام(معدل التأخر في الدفع =
مستحقات المحفظة )تشمل المبالغ المستحقة(

يوضــح معــدل التأخــر فــي الدفــع المقــدار الــذي أصبــح مســتحًقا 
ــل هــذا  ــه. مــع ذلــك، يقل ــم الحصــول علي ــم يت مــن القــرض ول
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــه المحفظ ــذي يواج ــر ال ــن الخط ــدل م المع
ــه يأخــذ فــي  ــر فــي الســداد، ألن ــة لمشــكلة التعث الشــدة المحتمل
ــس  ــتحقة، ولي ــح مس ــا تصب ــات عندم ــط المدفوع ــار فق االعتب
بالمخاطــر  المحفــوف  القــرض  مســتحقات  مبلــغ  إجمالــي 

ــي. ــال التال ــة بالمث ــذه النقط ــح ه ــن توضي ــل. يمك بالفع
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عميــل يقتــرض 1,000 دوالر أمريكــي بغــرض المتاجــرة فــي 
النثريــات لمــدة 12 شــهًرا بفائــدة 15%، مطلــوب منــه ســداد 
90 دوالًرا أمريكًيــا كل شــهر )83 دوالًرا أمريكًيــا مــن رأس 
ــم  ــدة38(. إذا ل ــة فائ ــى 7 دوالرات أمريكي ــة إل ــال باإلضاف الم
يســدد أول ثالثــة أشــهر، يصبــح المبلــغ المســتحق 270 دوالًرا 

أمريكًيــا. وفًقــا لذلــك، يكــون معــدل التأخــر فــي الدفــع –الــذي 
ــام- )3 × 83( / 1,000  ــكل ع ــط بش ــال فق ــمل رأس الم يش

.%25 =

تشــير المحفظــة المحفوفــة بالمخاطــر إلــى الرصيــد المســتحق 
ــف عــن  ــغ المســتحقة. وتختل ــروض ذات المبال ــع الق ــن جمي م
التأخــر فــي الدفــع، ألنهــا تأخــذ فــي االعتبــار المبالــغ المتأخــرة 
باإلضافــة إلــى الرصيــد المســتحق المتبقــي مــن القــرض. 
تعكــس المحفظــة المحفوفــة بالمخاطــر الخطــر الفعلــي لمشــكلة 
ــغ القــرض  ــار مبل التعثــر فــي الســداد، ألنهــا تأخــذ فــي االعتب

ــوف بالمخاطــر. ــل المحف بالكام

ملحوظــة: تختــار بعــض مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 
إعــالن قــرض محفــوف بالمخاطــر فقــط بعــد عــدد محــدد مــن 

األيــام المنقضيــة منــذ تاريــخ اســتحقاق الســداد.

ــى حــدة،  ــى المعــدالت أعــاله كل عل ــى النظــر إل ــة إل باإلضاف
يمكــن وضــع مزيــد مــن االســتنتاجات بالبحــث فيهــا مــع بعضها 
البعــض. علــى ســبيل المثــال، إذا كان معــدل المقترضيــن 
المتعثريــن فــي الســداد أقــل مــن المحفظــة المحفوفــة بالمخاطــر 
ــا  ــر حجًم ــروض األكب ــد الق ــع، تع ــي الدف ــر ف ــدل التأخ أو مع
مشــكلة أكبــر مــن القــروض األصغــر حجًمــا. عنــد تحديــد عــدد 
المقترضيــن المتعثريــن فــي الســداد، مــن المفيــد مالحظــة مــا 
إذا أصبحــت العديــد مــن القــروض متعثــرة الســداد فــي بدايــة 

ــا. ــرض أم بانتهائه دورة الق

ــا  ــة األقســاط وفًق ــم حســاب قيم ــك، يت ــى أســاس شــهري. لذل الحــظ أن األقســاط ُتســدد عل  38
للمعادلــة نفســها المســتخدمة لتحديــد أقســاط القــرض العقــاري.                   

 iيشــير إلــى قيمــة رأس المــال، و Pيشــير إلــى القســط الشــهري، و M حيــث  
يشــير إلــى معــدل الفائــدة الشــهرية )12/0.15( فــي هــذه الحالــة، وn يشــير 

إلــى عــدد األقســاط.
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رصيد مستحق من القروض ذات المدفوعات المتأخرةالمحفظة المحفوفة بالمخاطر =
مستحقات المحفظة )تشمل المبالغ المستحقة(

المقترض المتعثر في السداد =
عدد المقترضين المتعثرين في السداد

إجمالي عدد المقترض النشطين



ــن  ــداد م ــي الس ــر ف ــف التعث ــدة تعري ــف بش ــك، يختل ــع ذل وم
ــى  ــر عل ــد يؤث ــر ألخــرى، وق ــي الصغ ــل متناه مؤسســة تموي
والمحفظــة  الســداد  فــي  المتعثريــن  المقترضيــن  معــدالت 
سياســة شــطب  علــى  ذلــك  ينطبــق  بالمخاطــر.  المحفوفــة 

الديــون.

معدالت اإلنتاجية والكفاءة
تعــد معــدالت اإلنتاجيــة والكفــاءة مؤشــرات مفيــدة فــي مراقبــة 
ــة،  ــودة المحفظ ــدل ج ــل مع ــدوق. ومث ــاءة إدارة صن ــدى كف م

ــات  ــتوى الفئ ــى مس ــدالت عل ــذه المع ــن ه ــات بي ــد المقارن تع
الســكانية المختلفــة المســتهدفة مــن المحافــظ وســيلة فّعالــة 
لتوثيــق مــا إذا كان تزويــد المســتفيدين المســتبعدين بالقــروض 

ــة أم ال. ــر تكلف ــيصحبح أكث س

يختلــف عــدد القــروض النشــطة )أو المقترضيــن( حســب 
أســلوب تقديــم االئتمــان )جماعــي، فــردي(. عنــد المقارنــة بيــن 

ــذ  ــي األخ ــر، ينبغ ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــف مؤسس مختل

ــًرا  ــًرا كبي ــا تأثي ــرض ألن له ــدة الق ــط م ــار متوس ــي االعتب ف
علــى عــدد المقترضيــن الذيــن يمكــن خدمتهــم بواســطة مســؤول 

ــة. ــهيالت االئتماني التس
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معدل التكلفة التشغيلية =
التكلفة التشغيلية

متوسط المحفظة المستحقة

التكاليف التشغيلية للفترةالتكلفة لكل وحدة بالعملة التي تم بها اإلقراض =
إجمالي المبلغ المدفوع في الفترة

التكلفة لكل قرض =
التكاليف التشغيلية للفترة

إجمالي عدد القروض المقدمة في الفترة

متوسط عدد القروض النشطة
متوسط عدد مسؤولي التسهيالت االئتمانية

متوسط قيمة القروض المستحقة
متوسط عدد مسؤولي التسهيالت االئتمانية

إجمالي المبلغ المدفوع
متوسط عدد مسؤولي التسهيالت االئتمانية



التمويــل  تكاليــف  التشــغيلية  التكاليــف  تشــمل  أال  يجــب 
المعدومــة. الديــون  واحتياطــات 

معدالت االستمرارية المالية
الماليــة  االســتدامة  الماليــة  االســتمرارية  معــدالت  تقيــس 
ــرات  ــذه المؤش ــد ه ــر. تع ــي الصغ ــل متناه ــات التموي لمؤسس
فــي غايــة األهميــة عنــد اختيــار الشــركاء المحتمليــن، وأيًضــا 

ــات  ــدى مؤسس ــتدامة إح ــى اس ــج عل ــر البرنام ــاس تأثي ــي قي ف
ــي  ــاء الذات ــن االكتف ــز بي ــم التميي ــر. يت ــل متناهــي الصغ التموي
ــة  ــد مؤسس ــة. تع ــة المالي ــن الناحي ــغيلية وم ــة التش ــن الناحي م
التمويــل متناهــي الصغــر مكتفيــة ذاتًيــا مــن الناحيــة التشــغيلية 
إذا كان دخلهــا التشــغيلي يتيــح لهــا تغطيــة تكاليفهــا التشــغيلية، 
بينمــا يعنــي االكتفــاء الذاتــي المالــي القــدرة علــى تغطيــة 

التكاليــف التشــغيلية وتكاليــف رأس المــال.

تقييم النتائج  2-4-8
ينبغــي وضــع مــا يلــي فــي االعتبــار عنــد تقييــم النتائــج 
الخاصــة بأحــد برامــج دعــم القــروض متناهيــة الصغــر التابعــة 

ــر: ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي للجن

تأثيــر المشــروعات الفرديــة: يجــب تقييــم ذلــك إلــى  ←
جانــب خطــوط مشــابهة مثــل مشــروعات المنــح.

إدارة مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر ألمــوال اللجنــة  ←
الدوليــة للصليــب األحمــر: يجــب تقييــم ذلــك علــى أســاس 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــاله، م ــورة أع ــدالت المذك المع
أداء مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر علــى مــدار دورة 

حيــاة المشــروع والتحســن علــى مــدار الوقــت.
ــي  ← ــر ف ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــاركة اللجن ــر مش تأثي

الرســالة االجتماعيــة لمؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر: 
يســتلزم ذلــك تحليــل إلــى أي مــدى أثــرت مشــاركة اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر فــي العمليــات الكليــة لمؤسســة 
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االكتفاء الذاتي التشغيلي =
الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية + تكاليف التمويل + احتياطي الديون 
المعدومة

االكتفاء الذاتي المالي =
الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية + تكاليف التمويل + احتياطي الديون 
المعدومة + تكلفة رأس المال



المحافــظ  ذلــك  فــي  بمــا  الصغــر،  متناهــي  التمويــل 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــك الخاصــة باللجن ــر تل األخــرى غي

ــر. األحم

نقاط رئيسية
تعــد أهــم خطــوة هــي تقييــم االحتياجــات والجــدوى لبرنامــج دعــم القــروض متناهيــة 	 

ــى  ــك لفهــم األســباب الخاصــة بعــدم وصــول الســكان المســتهدفين إل الصغــر، ولذل
برامــج اإلقــراض المناســبة. تختلــف هــذه األســباب، وقــد تشــمل عــدم وجــود ضمان، 
أو عــدم توافــر رأس المــال االجتماعــي، أو اإلجــراءات البيروقراطيــة المبالــغ فيهــا.

بنــاًء علــى العوائــق المحــددة، يمكــن للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر اختيــار 	 
مجموعــة مــن التدخــالت المحتملــة. ومــع ذلــك، يكمــن التحــدي الرئيســي فــي تحديــد 
مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر األكثــر مناســبة لعقــد شــراكة مــع اللجنــة الدوليــة 

ــب األحمــر. للصلي
ــا 	  ــى أســاس أدائه ــر الشــريكة عل ــي الصغ ــل متناه ــار مؤسســات التموي يجــب اختي

ــي. ــي واالجتماع المال
يتألــف دور اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بوجــه عــام مــن دعــم مؤسســة التمويــل 	 

ــرات  ــعات أو تغيي ــراء توس ــراض إلج ــق اإلق ــالل صنادي ــن خ ــر م ــي الصغ متناه
ــة  ــة الخاص ــالة االجتماعي ــل للرس ــرام الكام ــان االحت ــج ولضم ــي البرنام ــة ف معين

ــل متناهــي الصغــر. بمؤسســة التموي
ــى 	  ــتفيدون إل ــاج المس ــا يحت ــا م ــة، غالًب ــهيالت االئتماني ــر التس ــى توفي ــة إل باإلضاف

ــة للصليــب  ــة الدولي ــى اللجن ــاظ بمدخراتهــم. يجــب عل ــة لالحتف ــة وعملي أماكــن آمن
ــي  ــادرات االقتصــاد الجزئ ــام مب ــة إتم ــي احتمالي ــا أمكــن- البحــث ف األحمــر -حيثم

ــتفيدين. ــن أجــل المس ــار م ــنة لالدخ ــرص محس بف
ــة عــدم وجــود مؤسســة تمويــل متناهــي الصغــر مناســبة، يمكــن اســتخدام 	  فــي حال

أســلوب بديــل وهــو توفيــر الدعــم لتطويــر الُنُظــم القائمــة علــى المجتمــع المحلــي، 
ــر. ــراض والتوفي ــل مجموعــات اإلق مث
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ينبغــي نقــل األهــداف والمؤشــرات بوضــوح إلــى مؤسســة 
التمويــل متناهــي الصغــر فــي بدايــة البرنامــج لضمــان الشــفافية 
الكاملــة، وباألخــص إذا توقــف تبــرع اللجنــة الدوليــة للصليــب 
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دمــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي برامــج أخــرى فــي شــمال  دراسة الحالة 15: 
القوقــاز

فــي عــام 2003، أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
التــي تســتهدف األشــخاص النازحيــن داخلًيــا مــن الشيشــان فــي جمهوريــة إنغوشــيا وجمهوريــة 
داغســتان، باإلضافــة إلــى المقيميــن المســتضعفين فــي الشيشــان. تــم اختيــار المســتفيدين مبدئًيــا 
ــب األحمــر، ولكــن  ــة للصلي ــة الدولي ــة مــن اللجن ــة الغذائي ــى المعون ــن عل ــة بالحاصلي مــن قائم
تــم توســيع نطــاق البرنامــج ليشــمل مجموعــة أكبــر فــي عــام 2008. باإلضافــة إلــى عنصــر 
التدريــب المهنــي الــذي أُدخــل لتنويــع خيــارات األنشــطة المولــدة للدخــل المتوفــرة للمســتفيدين، 
عمــل البرنامــج الموســع علــى التوفيــق بيــن أهدافــه وأهــداف الوحــدات األخــرى التابعــة للجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر. نتيجــة لذلــك، أصبحــت األســر ذات العائــل غيــر المحتجــز أو المفقــود 
ــل  ــت األســر ذات العائ ــا كان ــي، كم ــادرات االقتصــاد الجزئ ــى إحــدى مب ــة للحصــول عل مؤهل

المصــاب بإعاقــة مؤهلــة أيًضــا.

ومــن العناصــر األخــرى للبرنامــج الموســع عنصــر يتنــاول االســتضعاف االقتصــادي للســكان 
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المتضــررة مــن بقايــا متفجــرات الحــرب. كان الهــدف هــو التقليــل 
مــن احتيــاج الســكان إلــى اإلقــدام علــى المخاطــر بســبب الضغــوط االقتصاديــة. أوضــح تحليــل 
لبيانــات الحــوادث علــى مــدار العاميــن الماضييــن أن األغلبيــة العظمــى مــن الحــوادث وقعــت 
ــار إال الدخــول إلــى مناطــق خطــرة لتلبيــة احتياجاتهــم للبقــاء.  ــم يكــن أمامهــم خي ــه ل بســبب أن
ــى  ــب األحمــر مجتمعــات محــددة لمســاعدتها عل ــة للصلي ــة الدولي ــارت اللجن ــك، اخت نتيجــة لذل
ــام.  ــن االقتصــادي ووحــدة إجــراءات األلغ ــري بواســطة وحــدة األم ــم مشــترك أُج أســاس تقيي
ــع الجغرافــي  ــى أســاس الموق ــار القــرى عل ــم اختي ــى االســتضعاف االقتصــادي، ت ــة إل باإلضاف
وحــوادث األلغــام علــى مــدار العاميــن الماضييــن وعــدد الحــوادث التــي تضمنــت المواشــي أو 
ــة باألنشــطة المهنيــة. مــن خــالل مبــادرة االقتصــاد الجزئــي، أملــت اللجنــة الدوليــة  ذات الصل
للصليــب األحمــر فــي منــع وقــوع ضحايــا جــدد لأللغــام ومســاعدة المصابيــن الحالييــن. ومــع 
ــواع  ــى أن ــر عل ــى أن يقتص ــج إل ــاج البرنام ــق، يحت ــق التواف ــه لتحقي ــر أن ــر بالذك ــك، جدي ذل
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــب تشــجيع األنشــطة الت ــي يتجن ــة لك ــر المؤهل ــة الصغ المشــروعات متناهي
وقــوع حــوادث األلغــام. وهــذا مثــال واحــد علــى كيــف أن دمــج برامــج مختلفــة قــد يعــود بنتائــج 

ــم يتــم تعديــل البرامــج علــى نحــو مناســب. عكســية بســبب األهــداف المتضــادة إذا ل
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9- مبادرات االقتصاد الجزئي ومنهج الدمج
ــل  ــن ِقب ــي م ــادرات االقتصــاد الجزئ ــام بمب ــد االهتم ــع تزاي م
وحــدة األمــن االقتصــادي واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
ــادرات فــي أنشــطة  يوجــد طلــب متزايــد علــى دمــج هــذه المب
الوحــدات األخــرى، كمــا هــو موضــح فــي دراســة الحالــة )8(.

ــا،  بينمــا يعــد االتجــاه نحــو األســلوب المتكامــل تطــوًرا إيجابًي
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــا النســبية للجن ــن المزاي وُيشــّكل جــزًءا م
التحديــات  االعتبــار  فــي  األخــذ  ينبغــي  أنــه  إال  األحمــر، 
اإلضافيــة التــي تفرضهــا الحاجــة إلــى تنفيــذ األهــداف العامــة 

ــئ. ــو متكاف ــى نح ــة عل ــدات المعني ــع الوح لجمي

ــد  ــار عن ــي االعتب ــا ف ــرة بوضعه ــاط الجدي ــض النق ــد بع توج
تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي المتكاملــة األكثــر شــيوًعا، 

ــي: وهــي كمــا يل

اختيــار المســتفيدين: بينمــا تســتهدف مبــادرات االقتصــاد  ←
الجزئــي باألســاس المســتفيدين الذيــن أحالتهــم الوحــدات 
األخــرى إلــى وحــدة األمــن االقتصــادي، مثــل عائــالت 
ــي  ــي الت ــل البدن ــز التأهي ــن أو المرضــى بمراك المفقودي
ينبغــي  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تدعمهــا 
إجــراء االختيــار النهائــي للمســتفيدين بواســطة وحــدة 
التــي  القياســية  للمعاييــر  وفًقــا  االقتصــادي  األمــن 
ــارات  ــز والمه تشــمل االســتضعاف االقتصــادي والتحفي
والمــوارد. حيــث إن وحــدة األمــن االقتصــادي تظــل 
االقتصــاد  مبــادرات  جــودة  عــن  المســؤولة  الوحــدة 
الجزئــي، هــذه النقطــة غيــر قابلــة للتفــاوض. لذلــك، 
يجــب علــى الوحــدات التــي تتكامــل معهــا مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي إدراك أنــه ليــس جميــع الحــاالت التــي 
ــا  ــُيوافق عليه ــن االقتصــادي س ــدة األم ــى وح ــا إل ُتحيله
بالضــرورة للحصــول علــى إحــدى هــذه المبــادرات. 
يتضمــن ذلــك وجــوب إخطــار المســتفيدين -بواســطة 
الوحــدات التــي أحالتهــم إلــى وحــدة األمــن االقتصــادي- 
ــكال  ــد أش ــي أح ــي ه ــادي الجزئ ــادرات االقتص ــأن مب ب
عــدم  احتماليــة  توجــد  وأنــه  المشــروطة،  المســاعدة 
ــاعدة. ــن المس ــوع م ــذا الن ــى ه ــول عل ــم للحص اختياره

يجــب  ← التصاعــدي:  األســلوب  علــى  الحفــاظ  ينبغــي 
علــى المســتفيدين اختيــار المشــروعات التــي تناســب 
احتياجاتهــم علــى النحــو األفضــل، كمــا ينبغــي أن تأتــي 
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المبــادرة بهــذه المشــروعات منهــم. بعبــارة أخــرى، يجب 
ــم أن اســتحقاقهم  إخطــار المســتفيدين بالبرنامــج وإفهامه
ــت  ــي الوق ــم ف ــاص به ــب الخ ــودة الطل ــى ج ــد عل يعتم
ــذا يجــب علــى جميــع المســتفيدين تقديــم مقتــرح  ذاتــه. ل
بالمشــروع، حتــى وإن كانــت الوحــدات التــي أحالــت 
ــتوفون  ــتفيدين يس ــؤالء المس ــأن ه ــة ب ــحين مقتنع المرش

ــتحقاق. ــر االس معايي
المســتهدفين:  ← الســكان  عــن  المتصــور  االســتضعاف 

يجــب تجنــب قصــر إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
ــة  ــذه الفئ ــع ه ــددة إذا كان وض ــتهدفة مح ــة مس ــى فئ عل
ــى  ــذا تتول ــادي. ل ــا االقتص ــى أمنه ــلب عل ــر بالس ال يؤث
إجــراء  وحــدة األمــن االقتصــادي مســؤولية ضمــان 
ــددة  ــة مح ــى فئ ــز عل ــر التركي ــة لتبري ــاث الالزم األبح
لتلقــي المســاعدات االقتصاديــة. إذا كان االســتضعاف 
وكان  بالنــزاع  مرتبًطــا  الفئــات  إلحــدى  االقتصــادي 
مختلًفــا عــن االســتضعاف االقتصــادي للســكان اآلخريــن 
ــتهدف.  ــي مس ــل إنتاج ــام بتدخ ــن القي ــام، فيمك ــكل ع بش
علــى ســبيل المثــال، ظلــت بعــض الفئــات مــن األشــخاص 
ــي مــن االســتضعاف االقتصــادي  ــا تعان ــن داخلًي النازحي
النــزاع، وذلــك بســبب افتقارهــم  لفتــرة طويلــة بعــد 
لــألوراق الالزمــة لتأميــن وظيفــة أو بســبب صعوبــة 
الحصــول علــى ائتمــان فــي المجتمعــات المضيفــة بســبب 
كونهــم نازحيــن داخلًيــا. ومــع ذلــك، إذا تســاوت عوامــل 
بالنســبة  الفقــر  ومســتوى  االقتصــادي  االســتضعاف 
ــن  ــام، فل ــه ع ــن بوج ــكان اآلخري ــزاع والس ــا الن لضحاي
ــب  ــار األنس ــو الخي ــع ه ــي الموس ــل الهيكل ــون التدخ يك
الوحيــد؛ يوجــد أيًضــا خطــر تمييــز الفئــة المســتهدفة 
ــم.  ــتهدف له ــل مس ــص تدخ ــكان بتخصي ــي الس ــن باق ع
بعبــارة أخــرى، فــي مثــل هــذه الحــاالت، يكــون جديــًرا 
باالعتبــار التدخــالت الهيكليــة الموســعة، والتركيــز علــى 
نقــاط االســتضعاف ذات الصلــة بالنــزاع لــدى الفئــة 
المســتهدفة التــي قــد ال تكــون بالضــرورة اقتصاديــة، أو 
توفيــر المســاعدات االقتصاديــة لفئــة أكثــر أهميــة حتــى 

ــل. ــلوب متكام ــي أس ــدم تبن ــت ع وإن تضمن
الحفــاظ علــى الترابــط: بينمــا يمكــن إطــالق برامــج  ←

مبــادرات االقتصــاد الجزئــي بنطــاق ضيــق ومحــدد، إال 
أنــه يوجــد خطــر أن ترابــط البرنامــج قــد يتأثــر بإضافــة 
العناصــر الجديــدة لــه أو بأنــواع جديــدة مــن المســتفيدين 
تتــم مســاعدتهم. علــى ســبيل المثــال، فــي بعض الســياقات 
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تتــم إحالــة ضحايــا األلغــام إلــى وحــدة األمــن االقتصــادي 
لتضمينهــم فــي برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. 
وفــي العديــد مــن الســياقات، أثبتــت مبــادرات االقتصــاد 
ــل  ــة للتأهي ــا مكمل ــة بصفته ــديدة الفاعلي ــا ش ــي أنه الجزئ
البدنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل التمكيــن 
االقتصــادي. نتيجــة ذلــك، توجــد أســباب جيــدة للبحــث في 
توســيع نطــاق أحــد برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
لمســاعدة هــؤالء المســتفيدين. ومــع ذلــك، تتحمــل وحــدة 
ــان أن توســيع نطــاق  األمــن االقتصــادي مســؤولية ضم
برنامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي ليشــمل المســتفيدين 
ــى  ــم عل ــن تمــت إحالتهــم مــن الوحــدات األخــرى يت الذي
نحــو حيــادي ومتوافــق وبأســلوب قائــم علــى االحتياجات. 
ــر المســاعدة للمســتفيدين  ــى توفي ــة عل ــد تشــمل الموافق ق
الذيــن تمــت إحالتهــم مــن الوحــدات األخــرى أو المؤسســة 
توســيع نطــاق برنامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 
ليشــمل مســتفيدين آخريــن إلــى جانــب المســتفيدين الذيــن 
تمــت إحالتهــم لضمــان الترابــط. فــي حالــة إحالــة ضحايــا 
األلغــام، ال يوجــد ســبب لالعتقــاد بــأن األشــخاص الذيــن 
أُصيبــوا باإلعاقــة بســبب األلغــام يعانــون مــن صعوبــات 
ــن فــي الحــروب.  ــراد المصابي ــر مــن األف ــة أكب اقتصادي
نتيجــة لذلــك، قــد يســتلزم توســيع نطــاق البرنامــج ليشــمل 
ــر  ــع األس ــمل جمي ــا ليش ــيعه أيًض ــام توس ــا األلغ ضحاي
المدنيــة التــي كان لديهــا عائــل أُصيــب باإلعاقــة أو لقــي 

حتفــه نتيجــة للنــزاع.
الحجــم الخــاص بعــدد الحــاالت: إذا اعتمــد عــدد الحــاالت  ←

المتوقــع ألحــد برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي علــى 
اإلحــاالت مــن الوحــدات األخــرى، فينبغــي الحــرص عند 
ــوارد  ــرر الم ــه يب ــان أن ــل لضم ــم المحتم ــار الحج اختي
الالزمــة إلعــداد إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. مع 
ــى  ــر الحــد األدن ــى تواف ــار الحاجــة إل ــي االعتب األخــذ ف
مــن التجهيــز علــى األقــل بالنســبة للمــوارد البشــرية 
التابعــة لوحــدة األمــن االقتصــادي لكــي تجهــز مبــادرات 
برنامــج  إعــداد  ببــدء  ُينصــح  الجزئــي، ال  االقتصــاد 
لمســاعدة مجموعــة مــن المســتفيدين الذيــن تمــت إحالتهــم 

مــن الوحــدات األخــرى.
ــة  ← ــات المادي ــى المعوق ــة إل ــية: باإلضاف ــب النفس الجوان

المســتفيدين  بعــض  يواجــه  قــد  االقتصــادي،  للنشــاط 
ــول  ــد يح ــا ق ــم، م ــة بإعاقته ــية ذات صل ــات نفس صعوب
ــة  ــد يصــاب بالحال ــا. ق ــا واقتصادًي دون تأهيلهــم اجتماعًي
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ــات  ــن أو الفئ ــالت المفقودي ــام وعائ ــا األلغ نفســها ضحاي
األخــرى المتضــررة بشــدة مــن النــزاع. تؤثــر هــذه 
مبــادرة  إحــدى  مالءمــة  مــدى  علــى  االعتبــارات 
أخذهــا  وينبغــي  الفئــات،  لهــذه  الجزئــي  االقتصــاد 
فــي الحســبان بقــدر اإلمــكان عنــد تقييــم االحتياجــات 
والجــدوى وفــي تصميــم برنامــج مبــادرات االقتصــاد 
الجزئــي. تعــد »اســتراتيجية المصاحبــة« التــي طّورتهــا 
ــى  ــاًزا عل ــاالً ممت ــر مث ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
دمــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي اســتجابة شــاملة 
ــم  ــن. يت ــالت المفقودي ــات المتطــورة لعائ ــى االحتياج عل
إدراج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي بنهايــة عمليــة البحــث 
الجيــد، حيــث الدعــم النفســي االجتماعــي وتقديــم مبادرات 
االقتصــاد الجزئــي يكمــالن بعضهمــا البعــض. ال توفــر 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي دعًمــا نفســًيا واجتماعًيــا 
إضافًيــا فــي بعــض الحــاالت، ولكــن يبــدو أن بعــض 
المســتفيدين يرغبــون فــي قبــول والتحمــس لفكــرة تنفيــذ 
ــى جلســات الدعــم  ــادرات بعــد الحصــول عل إحــدى المب

النفســي االجتماعــي.
ــة  ← ــة اللجن ــد أولوي ــا تع ــة: بينم ــن العائل ــدم م ــم المق الدع

الدوليــة للصليــب األحمــر هــي دعــم القــدرات اإلنتاجيــة 
ــة-  ــل شــخص ذي إعاق ــة المحــدد -مث ــراد العائل ألحــد أف
ــدى  ــا ل ــل دائًم ــار المفض ــون الخي ــد ال يك ــك ق إال أن ذل
ــذه  ــت ه ــباب. تثب ــن األس ــد م ــرة للعدي ــراد األس ــي أف باق
ــر،  ــذا األم ــع ه ــل م ــبية للتعام ــة النس ــف الصعوب المواق
ألن االســتجابة لطلبــات األســرة قــد تخالــف األهــداف 
ــج األشــخاص ذوي  ــادة دم ــل إع ــج )مث ــددة للبرنام المح
اإلعاقــة اجتماعًيــا واقتصادًيــا(، بينمــا المشــروعات التــي 
تفتقــر إلــى الدعــم الكامــل مــن األســر غيــر مرجــح لهــا 

النجــاح.
اآلثــار  أخــذ  إلــى  الحاجــة  أعــاله  النقــاط  جميــع  توضــح 
ــج أحــد  ــل دم ــل بحــرص قب ــلوب المتكام ــى األس ــة عل المترتب
ــي مــع أشــكال أخــرى مــن  ــادرات االقتصــاد الجزئ برامــج مب
المســاعدة. عنــد التفكيــر جيــًدا فــي هــذه العمليــة، يــؤدي ذلــك 
إلــى أن تكــون البرامــج شــديدة الفاعليــة. ومــع ذلــك، عندمــا ال 
يمكــن تحديــد التعقيــدات اإلضافيــة الناشــئة عــن تبنــي األســلوب 

ــال. ــة لآلم ــج مخيب ــى نتائ ــك إل ــؤدي ذل المتكامــل، ي
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القسم الثالث

األوراق اإلرشادية 
الخاصة بتنفيذ مبادرات 

االقتصاد الجزئي



الورقة اإلرشادية )1(: 
إجراء تقييم للسوق

ــع  ــم األوس ــة التقيي ــر عملي ــد عناص ــوق أح ــات الس ــد تقييم تع
نطاًقــا؛ حيــث تمثــل هــذه التقييمــات جــزًءا ال يتجــزأ مــن تحليــل 
ــا  ــب إجراؤه ــة - يج ــة النظري ــن الناحي ــك - م ــتجابة، لذل االس
قبــل تصميــم أي برنامــج. ُتكمــل هــذه الورقــة اإلرشــادية 
خطــوات التقييــم وتصميــم البرنامــج التــي تــم تناولهــا فــي 

الفصــول الســادس والســابع والثامــن.

مــع األخــذ فــي االعتبــار دعــم تقييمــات الســوق، وضعــت 
الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر مجموعــة 
مــن اإلرشــادات حــول إجــراء تقييمــات الســوق. تشــمل هــذه 
ودليــل   )RAM( الســريعة  الســوق  تقييــم  أداة  اإلرشــادات 
ــم الســوق الســريعة  ــل الســوق )MAG(. تهــدف أداة تقيي تحلي
إلــى توفيــر فهــم ســريع وأساســي لألســواق فــي غضــون األيــام 
القليلــة األولــى بعــد حــدوث صدمــة، ولدعــم اتخــاذ القــرارات 
بشــأن اســتجابات اإلغاثــة الفوريــة. يعــد دليــل تحليــل الســوق 
ُمكمــالً ألداة تقييــم الســوق الســريعة، حيــث يقــدم تحليــالً أكثــر 
تفصيــالً ويضــع أساًســا أكثــر صالبــة لقــرارات البرنامــج 
ذات الصلــة بالســوق. ومــن ثــمَّ، ُيســتخدم دليــل تحليــل الســوق 
ــد  ــي تع ــادرات االقتصــاد الجزئ ــت مب ــا إذا كان ــة م ــي معرف ف

ــبة أم ال. ــتجابة مناس اس

تهــدف هــذه الورقــة اإلرشــادية إلــى تنــاول المســائل األساســية 
التــي ينبغــي وضعهــا فــي االعتبــار عنــد إجــراء تقييــم ســوقي 
لمبــادرات االقتصــاد الجزئــي؛ بعبــارة أخــرى، ال تقــدم الورقــة 
 )RAM( اإلرشــادية موجــًزا حــول أداة تقييــم الســوق الســريعة
ــم  ــاول المفاهي ــا تتن ــوق )MAG(، ولكنه ــل الس ــل تحلي أو دلي
األشــمل التــي تــم تحليلهــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي هــذه 

ــادات. اإلرش

ــذ  ــر تنفي ــا لتقري ــة ضرورًي ــد لألســواق المحلي ــم الجي ــد الفه يع
ــد  ــة تنفيذهــا. لتحدي ــي وكيفي ــادرات االقتصــاد الجزئ إحــدى مب
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ــي  ــي، ينبغ ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــدى مب ــة إح ــدى مالءم م
إجــراء تقييــم ســوقي مــن أجــل: )أ( تحديــد مــا إذا كانــت 
ــى  ــرعة عل ــا بس ــتنتعش اقتصادًي ــًدا أو س ــل جي ــواق تعم األس
ــى  ــاد عل ــن االعتم ــخاص م ــيتمكن األش ــي س ــح وبالتال األرج
ــى  ــد الدخــل، و)ب( الحصــول عل ــي تولي ــة ف األســواق المحلي
فهــم أفضــل لنظــام الســوق المحلــي وباألخــص أهميــة القطــاع 

ــمي. ــر الرس غي

أسئلة رئيسية للتقييم السوقي39 
هل األسواق تعمل جيًدا؟

لمــاذا تحتــاج إلــى معرفــة اإلجابــة: فــي المنطقة المتضــررة من 
النــزاع، مــن المهــم معرفــة مــا إذا كانــت األســواق مضطربــة 
وكيــف تكــون مضطربــة وإلــى أي مــدى هــي معرضــة لمزيــد 

مــن االضطــراب.

كيفية معرفة اإلجابة
حــدد مــكان األســواق: حــدد مــكان األســواق وكيفيــة . 1

الوصــول إليهــا. اســأل التجــار والمجيبيــن الرئيســيين 
لمعرفــة:

ــد  ← ــت تع ــي كان ــة أو الت ــية الحالي ــا األســواق الرئيس م
ــية؛ ــواًقا رئيس أس

الطرق والبنية التحتية األخرى؛ ←
إلــى  ← أدت  التــي  السياســية  أو  الماديــة  العوائــق 

التجاريــة؛ التدفقــات  اضطــراب 
المصــادر الجديــدة لإلمــدادات إذا تــم إغــالق هــذه  ←

األســواق.
اســألهم لمعرفــة كيــف تأثــر الوصول إلى األســواق بالموســمية، 

علــى ســبيل المثــال فــي الموســم الممطر.

بســبب  األســواق  اضطربــت  كيــف  حــول  أســئلة  وجــه 
النــزاع؟ وكيــف تأثــرت مناطــق اإلمــدادات العاديــة )علــى 
ــل  ــرت طــرق النق ــل ُدم ــاف(؟ وه ــال، بســبب الجف ســبيل المث
ــرت  ــار؟ إذا تأث ــدد التج ــص ع ــل تقل ــن؟ ه ــآت التخزي أو منش
ــادر  ــار مص ــد التج ــل وج ــدادات، ه ــة لإلم ــادر الطبيعي المص
جديــدة؟ إذا اضطــرب ســوق محــدد، هــل يســتخدم األشــخاص 

ــا؟ ــوًقا مختلًف س
ــب  ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــر/ االتح ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــها م ــم اقتباس ت  39
 Guidelines( ــة ــالت النقدي ــج التحوي ــة لبرام ــادئ توجيهي ــر، مب ــالل األحم ــر واله األحم
for cash transfer programming(، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر/االتحــاد الدولــي 

ــف، 2007. ــر، جني ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي لجمعي
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ــذه . 2 ــق ه ــارة: تنطب ــى التج ــة عل ــود المفروض ــدد القي ح
القيــود بشــكل عــام علــى أســواق محــددة )باألخــص فــي 
األماكــن البعيــدة( حتــى فــي األوقــات »العاديــة« وتشــمل 
ــة والوقــت  التكاليــف المرتفعــة للنقــل والمســافات الطويل
المســتغرق والضرائــب المفروضــة علــى نقــل الســلع 
ــر  ــف، يؤث ــق العن ــي مناط ــوق. ف ــتخدام الس ــى اس أو عل

ــاءة عمــل األســواق. ــى كف ضعــف األمــن عل
حــدد سلســلة اإلمــدادات )أو القيمــة(: يعــد إنشــاء سلســلة . 3

إمــدادات أداة مفيــدة لفهــم كيفيــة عمــل نظــام الســوق 
ــمل  ــد تش ــة. ق ــر باألزم ــد يتأث ــف ق ــي وكي ــكل طبيع بش
ــة  ــراف الفاعل ــع األط ــض أو جمي ــدادات بع ــلة اإلم سلس

ــاه. ــكل 9 أدن ــي الش ــة ف الموضح
الشكل 9: مثال على سلسلة اإلمدادات

هل توجد سياسات حكومية تقيد نقل السلع؟
السياســات  قيــدت  إذا  إلــى معرفــة اإلجابــة:  لمــاذا تحتــاج 
الحكوميــة نقــل الســلع بيــن مختلــف مناطــق الدولــة أو الــواردة 
ــة  ــدرة األســواق المحلي ــى ق ــك عل ــر ذل ــد يؤث مــن الخــارج، فق
علــى االســتجابة إلــى للزيــادة فــي الطلــب أو العــرض. قــد يقــل 

ــب خاصــة. ــل الســلع أيًضــا بســبب ضرائ نق

كيفية معرفة اإلجابة: 
أثنــاء المقابــالت مــع التجــار، اســأل عــن قوانيــن الســوق. هــل 
ــل  ــذي يمكــن أن تنق ــى المــكان ال ــة عل ــود حكومي توجــد أي قي
فيــه الســلع؟ هــل يواجهــون أي ضرائــب خاصــة علــى شــراء 

أو نقــل الســلع؟

هل يعد السوق تنافسًيا؟
لمــاذا تحتــاج إلــى معرفــة اإلجابــة: يعــد الســوق غيــر تنافســي 
إذا ســيطر عليــه قلــة مــن التجــار، الذيــن يكونــون بالتالــي 
ــذا الســوق،  ــل ه ــي مث ــي األســعار. ف ــم ف ــى التحك ــن عل قادري
ــج  ــاح البرنام ــى نج ــاء عل ــار األقوي ــر التج ــر تأثي ــد خط يوج
ــد  ــر، أو ق ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــم بش ــم تضمينه ــم يت إذا ل
ــى  ــي إل ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــن مب ــتفيدين م ــون المس يدفع

ــها. ــوارد نفس ــى الم ــون عل ــوا يتنافس ــل إذا كان ــرك العم ت

كيفية معرفة اإلجابة:
التجــار  عــدد  مــن  تحقــق  التجــار،  مــع  المقابــالت  أثنــاء 

المنتجالمستھلكون الوسطاء التجار تجار البیع بالجملة تجار البیع بالتجزئة
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ــا  ــيطر عليه ــي تس ــوقية الت ــة الس ــم الحص ــا حج ــن وم اآلخري
الســلع الخاصــة بهــم. اســأل عــن أهــم القيــود والمخاطــر، وعــن 
ــر المؤسســات  ــن. يمكــن أن توف ــى التجــار اآلخري تأثيرهــا عل
)المنظمــات غيــر الحكوميــة، والشــركات، وجمعيــات الصليــب 
األحمــر والهــالل األحمــر( -التــي قامــت بإجــراء مناقصــات- 

ــا حــول تنافســية الســوق. رؤيته

هل األسواق متكاملة؟
لمــاذا تحتــاج إلــى معرفــة اإلجابــة: قــد تكــون األســواق فّعالــة 
ــي أن  ــن األســواق تعن ــة بي ــط الضعيف وتنافســية، ولكــن الرواب
نقــل التجــار لســلع مــن أحــد األســواق لســد عجــز فــي ســوق 
ــاء.  ــذا العن ــتحق ه ــبًيا( ال يس ــى نس ــعار أعل ــادة بأس ــر )ع آخ
يعــد ذلــك مهًمــا باألخــص فــي المناطــق التــي تكــون فيهــا ُنُظــم 
النقــل والمعلومــات ضعيفــة. إذا كانــت تكلفــة نقــل الســلعة بيــن 
األســواق مرتفعــة، فالفــرق فــي الســعر بيــن ســوق وآخــر 

ــى تســتحق أن ينقلهــا التاجــر. ــًرا حت يكــون كبي

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي الســوق المجــزأ، لــن يتــم نقــل الســلع 
ــة  ــن تكلف ــر م ــعار أكب ــاوت األس ــر إذا كان تف ــوق آلخ ــن س م
النقــل. وقــد تؤثــر عوامــل أخــرى تشــمل خصائــص األســواق 
غيــر المتكاملــة، مثــل ضعــف ُنُظــم المعلومــات، وعــدم رغبــة 
التجــار فــي العمــل فــي المناطــق البعيــدة، والمخاطــر المتضمنة 

فــي المتاجــرة فــي هــذه األســواق.

ــاج  ــض إنت ــل فائ ــم نق ــن يت ــة، فل ــواق متكامل ــن األس ــم تك إذا ل
المســتفيدين مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي إلــى أســواق 

ــة. ــة المحلي ــي المنطق ــع ف ــعر البي ــن س ــل م ــا يقل ــرى، م أخ

كيفية معرفة اإلجابة:
ــرة  ــر خب ــرعة دون تواف ــواق بس ــل األس ــل تكام ــب تحلي يصع
ــام  ــان، يكــون أفضــل مــا يمكــن القي ســوقية. فــي بعــض األحي
بــه ببســاطة هــو توجيــه أســئلة للتجــار حــول التجــارة الفعليــة 
ــة. ــى أي مــدى يظنــون أن األســواق متكامل بيــن األســواق وإل

بيــن  األســعار  فــي  الفــرق  احســب   )1( إضافــي:  تحليــل 
ســوقين؛ )2( احســب تكلفــة نقــل الســلع بيــن األســواق، وقــارن 
بيــن الســوقين )إذا كان تفــاوت الســعر أكبــر بكثيــر مــن تكلفــة 
نقــل الســلع، فيكــون الســوق مجــزأ وغيــر متكامــل جيــًدا(؛ )3( 
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قــارن بيــن أســعار ســلع معينــة فــي أســواق مختلفــة علــى مــدار 
ــن(؛ ال  ــى مــدار عــام أو عامي ــالً شــهًرا بشــهر عل ــت )مث الوق
تعــد األســواق متكاملــة جيــًدا إذا كانــت األســعار فــي األســواق 
ــدت  ــت و/أو إذا وج ــدار الوق ــى م ــا عل ــر مًع ــة ال تتغي المختلف
ــاء أي  ــا كبيــرة بيــن األســعار فــي األســواق المختلفــة أثن فروًق
وقــت محــدد؛ )4( وجــه أســئلة لألطــراف الفاعلــة فــي الســوق 
ــه أســعارهم ومــا األدوات  حــول األســاس الذيــن يحــددون علي
التــي يســتخدمونها للحصــول علــى معلومــات حــول األســعار.

إن األســئلة التــي تــم تناولها حتى اآلن ال تختــص فقط بمبادرات 
االقتصــاد الجزئــي، وتنطبــق علــى معظــم تقييمــات األســواق. 
تقتــرح اإلرشــادات مثــل دليــل تحليــل الســوق )MAG( طريقــة 
ــا.  ــاط وغيره ــذه النق ــع ه ــاول جمي ــم يتن ــراء تقيي ــة إلج منظم
بالكامــل،  الســوق  تحليــل  توضيــح عمليــة  إلــى  باإلضافــة 
يقتــرح دليــل تحليــل الســوق )MAG( مجموعــة متنوعــة 
الرئيســية.  بالخطــوات  الممارســين  لمســاعدة  األدوات  مــن 
ــا ُيســهِّل  ــا مصفوفّيً ــال، تشــمل األدوات نظاًم ــى ســبيل المث عل
ــاذج  ــى نم ــة إل ــية، باإلضاف ــواق الرئيس ــة األس ــف أهمي تصني
ــة  إلجــراء مقابــالت مــع التجــار وتحليــل المخاطــر ذات الصل
ــدة أيًضــا التــي تقترحهــا معظــم  باألســواق. مــن األدوات المفي
إرشــادات تقييــم األســواق هــي طريقــة تخطيــط األســواق التــي 
تجمــع بيــن معظــم المعلومــات المتعلقــة بعمــل الســوق. يوضــح 

ــط. ــى هــذا التخطي ــاالً عل ــاه مث الشــكل 10 أدن
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يعــد الســؤاالن التاليــان أكثــر تحديــًدا بالنســبة لتنفيــذ مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي. بينمــا ُتســتخدم األســئلة الســابقة فــي دعــم 
تحليــل االســتجابة المتعلــق بالبرنامــج القائــم علــى الســوق، 
يهــدف الســؤاالن التاليــان إلــى توجيــه تصميــم برامــج مبــادرات 

االقتصــاد الجزئــي.

ــو  ــا ه ــا وم ــمي مهًم ــر الرس ــوق غي ــد الس ــدى يع ــى أي م إل
ــه؟ نظام

لمــاذا تحتــاج إلــى معرفــة اإلجابــة: ألن معظــم المســتفيدين 
الســوق  فــي  الجزئــي ســيعملون  االقتصــاد  مبــادرات  مــن 
غيــر الرســمي. لتحســين تصميــم البرنامــج وتعديــل إجــراءات 

ــة: ــائل التالي ــم المس ــم فه ــن المه ــار، م االختي

ــُبل عيشــها أ.  ــد ُس ــي تعتم حجــم الســوق: نســبة األســر الت
ــمي؛ ــر الرس ــوق غي ــة بالس ــطة ذات الصل ــى األنش عل

ــمي: ب.  ــر الرس ــوق غي ــا الس ــي يدعمه ــطة الت ــوع األنش تن
نطــاق المهــن الموجــودة فــي الســوق غيــر الرســمي التــي 

تســمح بهــا الســلطات؛
والرســمية: ج.  الرســمية  غيــر  األســواق  بيــن  التشــابك 

يشــمل ذلــك بوجــه عــام جوانــب مثــل ســلع محــددة يتــم 
إنتاجهــا فــي الســوق غيــر الرســمي ثــم ُتبــاع فــي الســوق 
الرســمي؛ يكتســب األشــخاص المهــارات مــن خــالل 
ــى  ــال إل ــل االنتق ــمي قب ــر الرس ــوق غي ــي الس ــل ف العم
وظيفــة رســمية؛ ويجمــع األشــخاص مكاســب فــي الســوق 
الرســمي ثــم يعــودون إلــى الســوق غيــر الرســمي لبــدء 
ــة؛ ــق البيروقراطي ــب العوائ ــم لتجن ــركات خاصــة به ش

غيــر د.  الســوق  فــي  نشــاًطا  األكثــر  الســكان  شــرائح 
الرســمي: يســتلزم ذلــك فهــم لمــاذا يوظــف الســوق غيــر 
ــا  ــاس، وم ــكان باألس ــن الس ــددة م ــرائح مح ــمي ش الرس
ــا أم ذا  ــمي مؤقًت ــر الرس ــوق غي ــي الس ــل ف إذا كان العم

ــة. ــة دائم طبيع

كيفية معرفة اإلجابة:
يعــد جمــع المعلومــات حــول الســوق غيــر الرســمي أمــًرا 
معلومــات  أي  توافــر  تجعــل  األنشــطة  طبيعــة  ألن  شــاًقا، 
رســمية غيــر مرجــح. الخيــار الوحيــد هــو الحصــول علــى مثــل 
هــذه المعلومــات مــن خــالل المقابــالت أو المناقشــات الجماعيــة 
المكثفــة مــع ممثليــن عــن برامــج المســاعدات االجتماعيــة 
ووزارة العمــل وغــرف التجــارة ورّواد األعمــال فــي األســواق 

ــمية. ــر الرس ــمية وغي الرس
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ما هي أسواق العمل الرئيسية المستهدفة؟
لمــاذا تحتــاج إلــى معرفــة اإلجابــة: لمعرفــة أي مقترحــات 
المشــروعات التــي يوجــد اســتعداد لدعمهــا وأيهــا يســتحق 
تحليــالً أكثــر تعمًقــا. ينطبــق ذلــك علــى جميــع أنــواع مبــادرات 

ــة. ــي الثالث ــاد الجزئ االقتص

كيفية معرفة اإلجابة:
مــرة أخــرى، باستشــارة أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل 
غــرف التجــارة والجمعيــات التعاونيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة 
ومكتــب التوظيــف الوطنــي. مــن المؤشــرات المفيــدة األخــرى 
تدعمهــا  التــي  ونجاًحــا  شــهرة  األكثــر  المشــروعات  هــي 
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر، باإلضافــة إلــى الــدورات 
ــة.  ــي المحلي ــب المهن ــي تقدمهــا مؤسســات التدري ــة الت التدريبي
وأخيــًرا تــؤدي متابعــة المشــروعات التجريبيــة إلــى الوصــول 

إلــى اســتنتاجات مفيــدة.

ما هي أسواق العمل الرئيسية المستهدفة؟
لمــاذا تحتــاج إلــى معرفــة اإلجابــة: لمعرفــة أي مقترحــات 
المشــروعات التــي يوجــد اســتعداد لدعمهــا وأيهــا يســتحق 
تحليــالً أكثــر تعمًقــا. ينطبــق ذلــك علــى جميــع أنــواع مبــادرات 

ــة. ــي الثالث ــاد الجزئ االقتص

كيفية معرفة اإلجابة:
مــرة أخــرى، باستشــارة أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل 
غــرف التجــارة والجمعيــات التعاونيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة 
ومكتــب التوظيــف الوطنــي. مــن المؤشــرات المفيــدة األخــرى 
المشــروعات األكثــر شــهرة ونجاًحــا التــي تدعمهــا مؤسســات 
التمويــل متناهــي الصغــر، باإلضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة 
ــًرا  ــة. وأخي ــي المحلي ــب المهن ــات التدري ــا مؤسس ــي تقدمه الت
تــؤدي متابعــة المشــروعات التجريبيــة إلــى الوصــول إلــى 

ــدة. اســتنتاجات مفي
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الورقة اإلرشادية )2(: 
تقييم قدرة المشروعات 
المقترحة على االستمرار

الجزئــي،  االقتصــاد  مبــادرات  برامــج  أحــد  عنــد تصميــم 
فإحــدى الخطــوات الرئيســية هــي تحديــد المشــروع الــذي مــن 
ــا  ــا بواســطة المســتفيدين. وكم ــر طلًب المرجــح أن يكــون األكث
ــن  ــك م ــام بذل ــب القي ــادس، يج ــي الفصــل الس ــو موضــح ف ه
خــالل استشــارة مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر المحليــة، 
ومــن خــالل تحديــد األنشــطة األكثــر شــيوًعا فــي الســوق غيــر 
ــارات  ــاء زي ــات المســتفيدين أثن الرســمي، وباســتطالع اهتمام
المراقبــة مــا بعــد التوزيــع. بمجــرد تحديــد المشــروع الــذي مــن 
المرجــح أن يكــون األكثــر طلًبــا بنــاًء علــى تقييــم االحتياجــات 
والجــدوى، يجــب إجــراء تحليــل للنفقــات المتوقعــة واإليــرادات 
والتدفــق النقــدي لــكل مشــروع، بهــدف تقييــم مــدى قــدرة كل 
ــم  ــالزم لتصمي ــه ال ــم التوجي ــى االســتمرار، وتقدي مشــروع عل
المشــروعات األكثــر معياريــة. يوجــد أدنــاه مثــال علــى تحليــل 

التدفــق النقــدي تــم إجــراؤه ألحــد المشــروعات فــي نيبــال.
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ــا  ــى م ــة عل ــدي والربحي ــق النق ــل التدف ــز تحلي ــب أن يرك يج
ــي: يل

الوقــت وقيمــة المدخــالت المطلوبــة قبــل أن يصبــح  ←
مربًحــا؛ المشــروع 

العائــد علــى االســتثمار الخــاص بالمشــروع مــن وجهــة  ←
نظــر المســتفيد واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر؛

إلــى أي مــدى تؤثــر العوامــل المختلفــة علــى القــدرة  ←
الكليــة ألحــد المشــروعات علــى االســتمرار، علــى ســبيل 
المثــال تنافــس االحتياجــات الفوريــة لألســرة مــع الحاجــة 

إلــى إعــادة اســتثمار بعــض المكاســب فــي المشــروع.

ــي  ــا ف ــد أي المشــروعات الواجــب أخذه ــى تحدي ــة إل باإلضاف
االعتبــار ومــا المدخــالت المطلــوب توفيرهــا بواســطة اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، يســاعد تحليــل التدفــق النقــدي 
علــى تحديــد األســئلة التــي يجــب علــى المســؤولين الميدانييــن 
توجيههــا لمقدمــي الطلــب لمعرفــة مــدى توافــر الشــروط 

ــروعات. ــد المش ــبقة ألح المس

يعــد هــذا اإلجــراء مهًمــا علــى األخــص لمشــروعات المواشــي 
ــى  ــهر حت ــدة أش ــتغرق ع ــا تس ــة ألنه ــروعات الزراعي والمش
تنتــج مخرجــات، لذلــك يجــب أن ُيمّكــن تصميــم المشــروع 
المســتفيد مــن المحافظــة علــى اســتمرار المشــروع أثنــاء هــذه 

ــرة. الفت

لنفتــرض - علــى ســبيل المثــال - أن تربيــة األغنــام المشــروع 
األكثــر طلًبــا فــي المنطقــة حيــث اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــد  ــة. بع ــح اإلنتاجي ــج للمن ــى وشــك إطــالق برنام ــر عل األحم
واألطبــاء  والموّرديــن  المزارعيــن  مــع  مناقشــات  إجــراء 
البيطرييــن ووزارة الزراعــة وأســاتذة كليــة الزراعــة بالجامعــة 
غنمــات  ثــالث  توفيــر  أن  إلــى  التوصــل  تــم  المجــاورة، 
ــًدا  ــيولد عائ ــم وس ــي الدع ــروع ذات ــة مش ــتتيح إقام ــل س حوام
قــدره 1000 دوالر أمريكــي فــي الســنة. ومــع ذلــك، توضــح 
ــي إدخــال  ــذا المشــروع ســيبدأ ف ــل ه ــة أن مث ــات المالي التوقع
ــرط  ــات، بش ــد الغنم ــن تزوي ــط م ــهر فق ــتة أش ــد س ــاح بع أرب
ــهر،  ــة أش ــدة أربع ــمينها لم ــم تس ــى يت ــالن حت ــع الحم ــدم بي ع
وحتــى يســتطيع المســتفيدون بيــع الحليــب فــي الســوق المحلــي. 
ــى المســتفيدين اســتثمار 400  ــك، يجــب عل ــى ذل ــة إل باإلضاف
دوالر أمريكــي علــى مــدار الســتة أشــهر األولــى لتغطيــة 
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تكاليــف العلــف ومصروفــات العــالج البيطــري دون الحصــول 
ــرة. ــذه الفت ــوال ه ــروع ط ــن المش ــات م ــى أي مخرج عل

بالتركيــز علــى الربحيــة الســنوية للمشــروع فقــط، مــن المغــري 
توزيــع ثــالث غنمــات فقــط علــى أي مســتفيد مســتضعف ُيبــدي 
شــعوره بالتحفيــز ولديــه المــأوى الــالزم لرعايــة األغنــام. ومــع 

ذلــك، توضــح نتائــج التوقعــات الماليــة مــا يلــي:

 عنــد مســاعدة أســرة مســتضعفة، يجــب أن تغطــي قيمــة أ. 
ــف،  ــن العل ــرة م ــة كبي ــام وكمي ــف األغن المشــروع تكالي
ألنــه علــى األغلــب لــن تتمكــن األســرة مــن تمويــل 

ــا؛ ــد أرباًح ــى يول ــروع حت ــف المش تكالي
ــام ب.  ــة األغن ــروعات تربي ــى مش ــة عل ــدم الموافق يجــب ع

ــب  ــع الحلي ــم فرصــة بي ــر له ــن ال تتواف ــتفيدين الذي للمس
فــي الســوق المحلــي. نتيجــة لذلــك، يجــب علــى العامليــن 
الميدانييــن التحقــق مــن هــذا الجانــب أثنــاء مقابــالت 

االختيــار؛
 يجــب األخــذ فــي االعتبــار توفيــر الدعــم البيطــري ج. 

ــه،  ــت ذات ــي الوق ــف المســتفيد. وف ــل تكالي للبرنامــج لتقلي
ــتفيدين  ــر المس ــام وتذكي ــروع بانتظ ــة المش ــب مراقب تج
بأهميــة تســمين الحمــالن لمــدة أربعــة أشــهر علــى األقــل، 
ــل  ــا قب ــن بيعه ــر م ــب المبك ــى الكس ــوا إل ــى ال يندفع حت
ــد مــن هــذه  األوان. تعــد هــذه النقطــة رئيســية ألن العدي
ــتفيد  ــن المس ــا يتمك ــا عندم ــت ربحيته ــروعات أثبت المش
مــن االنتظــار علــى بيــع المخرجــات لفتــرة محــددة مــن 
الوقــت، مــا قــد يتعــارض مــع المصالــح الفوريــة للعديــد 

ــي تمــت مســاعدتها. مــن األســر الت

نتيجــة لذلــك، وعلــى أســاس تحليــل التدفــق النقــدي الــذي أُجري 
علــى المشــروعات متناهيــة الصغــر األكثــر شــيوًعا فــي منطقة 
ــت  ــا إذا كان ــد م ــج تحدي ــري البرام ــى مدي ــب عل ــددة، يج مح
بعــض المشــروعات تتطلــب توفيــر مجموعــة محــددة مــن 
المدخــالت لتقليــل اإلســهامات الماليــة التــي قــد تكــون مطلوبــة 
متناهــي  المشــروع  يصبــح  أن  قبــل  المســتفيدين  بواســطة 
النقديــة  التدفقــات  أيًضــا اســتخدام  الصغــر مربًحــا. يجــب 
المتوقعــة فــي اختبــار معرفــة مقدمــي الطلــب والتحقــق ممــا إذا 

ــة. ــم بشــأن الدخــل واقعي ــت توقعاته كان
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الورقة اإلرشادية )3(: 
مقابات االختيار

كمــا هــو موضــح فــي الفصــل الســادس، تعــد مقابــالت االختيار 
حتــى اآلن أهــم وأصعــب المراحــل فــي عمليــة تنفيــذ مبــادرات 
االقتصــاد الجزئــي بأكملهــا. لذلــك، يلــزم اســتثمار الوقــت فــي 
تصميــم األدوات الضروريــة وتدريــب العامليــن الميدانييــن 
علــى أســاليب المقابــالت مــع األســر. تركــز هــذه الورقــة 
اإلرشــادية باألســاس علــى كيفيــة تقييــم مــدى اســتضعاف 
مقدمــي الطلــب وخطــة العمــل الخاصــة بهــم. يجــب األخــذ فــي 
االعتبــار أنــه إذا اســتوفى مقــدم الطلــب معاييــر االســتضعاف، 
ــرى إذا  ــاعدة أخ ــج مس ــى برام ــه إل ــه أو تحويل ــب إدراج فيج
لــم يتــم اختيــاره للحصــول علــى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. 
يجــب أن تتخــذ مقابــالت االختيــار شــكل مقابــالت شــبه مقننــة، 
وُيفضــل أن تتــم فــي منــازل المســتفيدين. مــن الضــروري أن 
يشــعر مقدمــو الطلــب بالراحــة أثنــاء المقابلــة، لــذا يجــب تعديــل 
ــدء  ــك. ُينصــح بب ــق ذل ــع األســئلة لتحقي ــة وتتاب أســلوب المقابل
المقابلــة بنقــاش مختصــر حــول فكــرة العمــل قبــل االنتقــال إلــى 
األســئلة الخاصــة بالدخــل والنفقــات، التــي قــد ُينظــر إليهــا علــى 
أنهــا أســئلة تطفليــة. يجــب األخــذ فــي االعتبــار أن جــودة خطــة 
ــع المســتفيد  ــدى تمت ــًدا لم ــد بشــكل عــام مؤشــًرا جي ــل تع العم

بالمعرفــة والتحفيــز.

تقييم االستضعاف
لالســتضعاف  تقييــم  أفضــل  بــأن  االعتقــاد  يغلــب  بينمــا 
االقتصــادي يكــون مــن خــالل تقييــم مصروفــات األســرة 
ــج  ــذا النه ــع يطــرح ه ــي الواق ــه ف ــا، إال أن ــا وديونه وإيراداته
ــات  ــر النفق ــا مــا تتغي ــة غالًب ــات. فمــن ناحي ــر مــن التحدي الكثي
واإليــرادات بشــكل كبيــر علــى مــدار الوقــت، مــا يجعــل 
العامليــن الميدانييــن يتعاملــون مــع بيانــات غيــر موثوقــة مــن 
المفتــرض أن يســتنتجوا منهــا القيمــة المتوســطة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، تعتمــد جــودة النتائــج بشــكل كبيــر علــى اســتعداد 

المســتفيد لمشــاركة المعلومــات المطلوبــة.

ــه  ــل، ألن ــذا التحلي ــراء ه ــال إج ــدم إغف ــب ع ــك، يج ــع ذل وم
مــن المهــم اســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات عنــد تقييــم 
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االســتضعاف للحصــول علــى الصــورة الكامــل بقــدر اإلمــكان. 
بالرغــم مــن ذلــك، يجــب األخــذ فــي االعتبــار هــذه المحدودّيات 

ــة: ــد اســتخدام المؤشــرات الرئيســية التالي عن

مستوى الدخل؛ ←
مصادر الدخل؛ ←
تقلب الدخل؛  ←
موثوقية الدخل؛ ←
آليات التكيف؛ ←
حجم المديونية؛ ←
مصدر الديون؛ ←
استهالك الغذاء وأنماط النفقات. ←

ــرة  ــم أصــول األس ــتخدام تقيي ــم اس ــا يت ــادة م ــبب، ع ــذا الس له
ــف  ــاله. يتأل ــورة أع ــرات المذك ــل للمؤش ــر ُمكّم ــة مؤش بمثاب
األســلوب القائــم علــى األصــول مــن تقييــم اســتضعاف األســرة 
ــن أن  ــا. يمك ــية وممتلكاته ــا المعيش ــن خــالل رصــد ظروفه م
يشــمل اختيــار المؤشــرات األثــاث ومــدى توفــر الكهربــاء 
ــل  ــا يجــب تعدي ــة، كم ــاه والتدفئ ــى المي ــة الوصــول إل وإمكاني
المؤشــرات وفًقــا للســياق. ينبغــي تحديــد المؤشــرات والمعاييــر 
القياســية لالســتضعاف علــى نحــٍو يقــوم علــى المشــاركة مــن 
خــالل االســتعانة بممثلــي المجتمــع. إن الهــدف مــن تحديــد 
المعاييــر القياســية لالســتضعاف هــو تحديــد مجموعــة المعاييــر 
ــم  ــن اعتباره ــن يمك ــًرا عــن هــؤالء الذي ــز األشــد فق ــي تمي الت
ــر« عمــن  ــز »متوســطي الفق ــي تمي ــر«، والت »متوســطي الفق
يمكــن اعتبارهــم »األيســر حــاالً«. قــد تكــون مثــل هــذه 
المعاييــر واضحــة، علــى ســبيل المثــال فــي حالــة ملكيــة 
ــد تكــون  ــار- ولكنهــا أيًضــا ق ــة تعمــل أو عــدد مــن األبق مركب
أقــل وضوًحــا )مثــالً فــي حالــة ملكيــة األراضــي، والدعــم 
المقــدم مــن أقــارب يعيشــون بالخــارج(. تتمثــل مميــزات40  
هــذا األســلوب فــي ســرعته، حيــث يمكــن رصــد الكثيــر مــن 
المتغيــرات المســتخدمة، ودقتــه إلــى حــد مــا، ألن األصــول ال 
تتقلــب قيمتهــا بقــدر مــا يتقلــب الدخــل علــى مــدار الوقــت، كمــا 
يســهل الحصــول علــى المعلومــات والتحقــق منهــا مــن خــالل 

ــرى. الرصــد أو مصــادر أخ

هنــاك طريقــة شــائعة لدمــج هــذا األســلوب فــي تقييمــات 

ــى األشــخاص  ــف عل ــى األصــول تتوق ــم عل ــة األســلوب القائ ــى أن أهمي ــد عل يجــب التأكي  40
الذيــن يمتلكــون مجموعــة متنوعــة مــن األصــول، لذلــك ال يعــد هــذا األســلوب مناســًبا فــي 

ــياقات. ــع الس جمي
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لبعــض  التصنيــف  اســتخدام مخطــط  االســتضعاف، وهــي 
األصــول األكثــر شــيوًعا التــي يســهل تحديدهــا فــي ســياق 
محــدد. يقــدم الشــكل 11 أدنــاه مثــاالً علــى مخطــط التصنيــف 

ــم. ــوذج التقيي ــي نم ــيبدو ف ــا س كم

يمكــن األخــذ فــي االعتبــار أنواًعــا أخــرى مــن األصــول، مثــل 
األثــاث وتجهيــزات المطابــخ والحمامــات. فــي النهايــة، يجــب 
اختيــار نــوع األصــول علــى أســاس أهميتهــا بوصفهــا عالمــة 

محتملــة علــى الثــروة فــي ســياق محــدد.

ــف كل  ــروري تعري ــن الض ــلوب، م ــذا األس ــتخدام ه ــد اس عن
تصنيــف بشــكل واضــح، بحيــث يتــم تضييــق نطــاق التفســير. 
ــا لضمــان التطبيــق المتوافــق مــع  يعــد هــذا اإلجــراء ضرورًي
مخطــط التصنيــف. إذا تــم التطبيــق بطريقــة صحيحــة، يمكــن 
أن يوفــر هــذا األســلوب أساًســا لقيــاس أي تغيــرات فــي أصــول 
األســرة بعــد تنفيــذ مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. يقــدم الشــكل 
12 مثــااًل علــى كيفيــة تعريــف بعــض التصنيفــات فــي ســياقات 

ســابقة.
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إذا اســتوفت األســرة هــذه المجموعــة الشــاملة األولــى مــن 
المعاييــر، فيتــم اســتثمار الوقــت الــالزم فــي جمــع المعلومــات 
ــان اســتيفائها للمجموعــة  ــا، لضم حــول دخــل األســرة ونفقاته
ــي  ــام الثنائ ــذا النظ ــتخدام ه ــن اس ــر. ويمك ــن المعايي ــة م الثاني
إلجــراء تقييــم االســتضعاف بشــكل أفضــل، وعــدم إهــدار وقــت 
العامليــن الميدانييــن فــي إجــراء مقابــالت تفصيليــة مــع األســر 

التــي يظهــر عــدم اســتحقاقها بوضــوح.

ــن  ــه يمك ــو أن ــلوب ه ــذا األس ــي ه ــة لتبن ــا الخاص ــن المزاي م
ــك لســرعة  ــم النتائــج، وذل ــاء تقيي ــة أثن اســتخدام أدوات متطابق
تقييــم مــا إذا كان للمشــروع أي تأثيــر جوهــري علــى أصــول 
ــبب، يفضــل  ــذا الس ــتهالكها. وله ــاط اس ــا وأنم ــرة ودخله األس
اســتخدام أدوات متشــابهة فــي تقييــم االســتضعاف والنتائــج 

ــات. ــل والنفق ــاس األصــول والدخ لقي

الكهرباء

0. عدم توفر الكهرباء
1. خطــوط نقــل الكهربــاء موصلــة بشــكل غيــر قانونــي، ال يوجــد عــداد للكهربــاء، قــوة التيــار 
الكهربائــي ضعيفــة والجهــد الكهربائــي منخفــض، ال يكفــي إال إلضــاءة غرفــة واحــدة وربمــا 

لطهــي الطعــام
2. توصيل طبيعي بموّرد التيار الكهربائي

الغاز

0. توفر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية، إال أنه لم يتم توصيلها داخل المساكن
1. عــدم توفــر خطــوط أنابيــب الغــاز الرئيســية، و/أو توصيــل خطــوط أنابيــب الغــاز بشــكل 

غيــر قانونــي داخــل المســاكن
2. خطوط أنابيب الغاز موصلة داخل المساكن ومستخدمة

المياه

0. عدم توفر أي مصدر للمياه سوى بئر )غير مزّود بأية مضخات كهربائية(
1. توفــر صنبــور للميــاه: مصــدر واحــد خــارج المســكن – جماعــي أو فــردي، رئيســي أو 

مــن بئــر مــزّودة بمضخــة كهربائيــة
2. توفر قنوات رئيسية للمياه أو توفر نظام لضخ المياه داخل المساكن

193 األوراق اإلرشادية الخاصة بتنفيذ مبادرات االقتصاد الجزئي 



تقييم خطة العمل
يمكــن تقييــم جــودة خطــة العمــل وفًقــا لمجموعــة متنوعــة مــن 
ــب  ــي الطل ــبق لمقدم ــد س ــون ق ــن األفضــل أن يك ــل. م العوام
ــال  ــارات إدارة األعم ــى مه ــة عل ــي دورة تدريبي ــاركة ف المش
بإعتبارهــا جــزء مــن مرحلــة التقديــم، وفــي هــذا الحالــة ينبغــي 
ــي  ــه ف ــم تناول ــا ت ــع م ــق م ــة تتواف ــل تفصيلي ــر خطــة عم تواف
الــدورة التدريبيــة علــى مهــارات إدارة األعمــال المقدمــة مــن 
ــض  ــي بع ــك، وف ــع ذل ــر. وم ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
الحــاالت، يقــدم المســتفيدون علــى أســاس نبــذة مختصــرة فقــط 
لخطــة العمــل. يغطــي القســم التالــي بعــض العناصــر الرئيســية 
ــد مناقشــة خطــط العمــل  ــار عن التــي يجــب أخذهــا فــي االعتب

هــذه مــع مقدمــي الطلــب.

اإللمــام بالســوق: مــن المهــم ضمــان أن المســتفيدين يتمتعــون 
الكافــي للســوق ذي الصلــة بالمشــروعات متناهيــة  بالفهــم 
ــام المســتفيدين  ــي التأكــد مــن قي الصغــر المقترحــة؛ وهــذا يعن
بإجــراء بحــث كاٍف إلثبــات صحــة الفرضيــات الرئيســية التــي 
تقــوم عليهــا أي خطــة عمــل. ويشــمل ذلــك القــدرة علــى تحديــد 
العمــالء المســتهدفين، والمنافســين الرئيســيين فــي النشــاط 
التجــاري نفســه، والمنتجــات المشــابهة المتوفــرة فــي الســوق، 
والموّرديــن الرئيســيين، باإلضافــة إلــى اإلحاطــة بالقوانيــن 
ــون  ــن يعمل ــاع الذي ــى القط ــارية عل ــة الس ــح ذات الصل واللوائ

فيــه.

ربحيــة المشــروع وقدرتــه علــى االســتمرار: يتــم تقييــم ربحيــة 
المشــروع وقدرتــه علــى االســتمرار بنــاًء علــى تحليــل التدفــق 
النقــدي المشــار إليــه فــي الورقــة اإلرشــادية )2(، الــذي ســيتم 
إجــراؤه للمشــروعات العاديــة. عنــد تحليــل مــدى ربحيــة 
مقتــرح المشــروع الخــاص بالمســتفيد، يجــب التحقــق مــن 
األســاس الــذي قامــت عليــه توقعــات الدخــل والنفقــات ومــدى 
ــف  ــار التكالي ــي االعتب ــات ف ــذ التوقع ــب أن تأخ ــا. يج واقعيته
المباشــرة وغيــر المباشــرة، باإلضافــة إلــى اإلهــالك، بمــا فــي 
ذلــك إهــالك أي رأس المــال مقــدم مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر. يجــب تشــجيع المســتفيدين بقــدر اإلمــكان علــى وضــع 
توقعــات باســتخدام نمــوذج مشــابه لمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
األربــاح  توقــع  التفاصيــل حــول عمليــة  مــن  لمزيــد   .13
خطــوة بخطــوة، ُيرجــى الرجــوع إلــى الوحــدة التدريبيــة علــى 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــة باللجن ــال الخاص ــارات إدارة األعم مه
األحمــر. بمجــرد وضــع أرقــام واقعيــة لألربــاح المتوقعــة مــن 
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ــار  ــن إط ــة م ــرات الفاعلي ــروع، تجــب مقارنتهــا بمؤش المش
ــادرات االقتصــاد  ــج مب ــج الخــاص ببرنام ــة النتائ ــل مراقب عم
ــل  ــي يق ــى المشــروعات الت ــة عل ــي. يجــب عــدم الموافق الجزئ
دخلهــا المتوقــع عــن مؤشــرات األداء الخاصــة بالبرنامــج. 
ــة  ــدم الموافق ــي ع ــل الميدان ــرق العم ــى ف ــب عل ــل، يج وبالمث
ــنة  ــالل الس ــع خ ــا المتوق ــل دخله ــي يق ــروعات الت ــى المش عل
األولــى مــن العمــل عــن قيمــة المســاهمة المقدمــة مــن اللجنــة 

ــر. ــب األحم ــة للصلي الدولي

الشكل 13: نموذج األرباح والخسائر الشهرية41

ربحيــة  تقييــم  أســاس  علــى  الوقــت:  وتوافــر  اإلنتاجيــة 
ــي  ــت ف ــتثمار الوق ــى اس ــد عل ــة العائ المشــروع، تجــب مقارن
المشــروع مــع األنشــطة المولــدة للدخــل األخــرى لألســرة؛ إذا 
ــد األنشــطة األخــرى، يجــب البحــث  ــل مــن عائ ــد أق كان العائ
فــي أســباب االســتثمار فــي هــذا المشــروع بشــكل دقيــق. 
وبالمثــل، يجــب فحــص مــدى توافــر الوقــت لــدى األســرة بدقة، 
وذلــك مــع المشــروعات التــي تتطلــب اســتثمار الوقــت بشــكل 
ــالزم  ــت ال ــل الوق ــذا التحلي ــر ومنظــم. يجــب أن يشــمل ه كبي
ــة  ــل، باإلضاف ــدة للدخ ــرى المول ــطة األخ ــى األنش ــاظ عل للحف
إلــى الوقــت الــالزم ألداء االلتزامــات االجتماعيــة. فيمــا ســبق، 
أثبتــت مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فائدتها بالنســبة لألســر ذات 
ــزل، إال  ــه أن يعمــل إال مــن المن ــذي ال يمكن ــل الواحــد ال العائ
أنــه فــي بعــض الحــاالت يعانــي هــؤالء المســتفيدون مــن أجــل 
ــد  ــك، يع ــي المشــروع. لذل ــالزم الســتثماره ف ــت ال إيجــاد الوق
ــا،  ــًرا مهًم ــت أم ــر الوق ــدى تواف ــة م ــم المناســب ومناقش التقيي

ــل هــذه الحــاالت. ــي مث وباألخــص ف

مبــادرات  مــن  للمســتفيدين  تدريبيــة  دورة  األعمــال،  إدارة  مهــارات  وايلــد،  دي  د.   41
 Business skills, Training course for beneficiaries of( الجزئــي  االقتصــاد 
.2014 جنيــف،  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   ،)microeconomic initiatives
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المزيــج التســويقي التقليــدي: بوجــه عــام، ُيشــّكل المنتــج 
ــتخدمة  ــة المس ــر األربع ــج العناص ــكان والتروي ــعر والم والس

فــي تقييــم اســتراتيجية تســويق األعمــال.

ــات الســلع أو  ــذا العنصــر دراســة مواصف ــج: يســتلزم ه المنت
الخدمــات المقترحــة مقارنــة بالمنتجــات المنافســة، ومــدى تلبيــة 

هــذه الســلع أو الخدمــات الحتياجــات العمــالء المحتمليــن.

الســعر: يشــير هــذا العنصــر إلــى عمليــة تحديــد ســعر لمنتــج 
أو خدمــات. بمعنــى أدق، كيــف تتــم مقارنــة الســعر بباقــي 
ــن؟ ــالء المحتملي ــرائية للعم ــوة الش ــوق والق ــي الس ــعار ف األس

ــج  ــددة لتروي ــاليب المتع ــذا العنصــر األس ــج: يقصــد به التروي
المنتــج، ويشــمل الدعايــة وترويــج المبيعــات واإلعــالن والبيــع 
الشــخصي. بعبــارة أخــرى، كيــف يتمكــن المســتفيدون -الذيــن 
يبــدأون عمــل جديــد بفضــل مبــادرات االقتصــاد الجزئــي- مــن 

جــذب انتبــاه العمــالء المحتمليــن؟

ــول  ــة وص ــي كيفي ــث ف ــر البح ــذا العنص ــب ه ــكان: يتطل الم
المنتــج إلــى العميــل. علــى ســبيل المثــال، هــل ســيتم بيعــه فــي 
كشــك بالســوق أم عــن طريــق الباعــة الجائليــن أم فــي شــارع 

ــة اســتراتيجية؟ ــم اختيارهــا بطريق ــع ت بالقــرب مــن مواق

ــب الرئيســية ألي خطــة عمــل،  ــة الجوان ــى تغطي ــة إل باإلضاف
مــن المهــم تحليــل المزيــج التســويقي التقليــدي بغــرض التأكــد 
مــن مــدى واقعيــة التوقعــات مــن حيــث الكميــات التــي يمكــن 

بيعهــا، والتــي بدورهــا ســتفيد فــي تحليــل الربحيــة.

ــي القيمــة  ــك مــن البحــث ف ــف ذل ــل سلســلة القيمــة: يتأل تحلي
المضافــة لــكل نشــاط مــن األنشــطة المختلفــة فــي سلســلة 
اإلمــداد، بغــرض تقييــم نشــاط بمشــروع محــدد بالمقارنــة 
بأنشــطة أخــرى فــي سلســلة اإلمــداد. علــى ســبيل المثــال، كــم 
يربــح منتــج األلبــان مقارنــة بصانــع الجبــن أو بائــع منتجــات 
ــروع  ــار مش ــباب اختي ــد أس ــب تحدي ــوق. يج ــي الس ــان ف األلب
ــى  ــار إل ــر أو االفتق ــب الكبي ــال، الطل ــى ســبيل المث ــن )عل معي
المهــارات( إذا لــم يكــن النشــاط المحــدد يقــع ضمــن األنشــطة 
ــددة. ــداد المح ــلة اإلم ــي سلس ــرة ف ــة الكبي ــة المضاف ذات القيم
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تحليــل المخاطــر: يتألــف مــن تحديــد المخاطــر الرئيســية 
المرتبطــة بمشــروعات محــددة، ومــدى احتماليــة وقوعهــا، 
هــذه  مــن  للحــّد  المتوقعــة  والُســُبل  المحتمــل،  وتأثيرهــا 
المخاطــر. وبالتأكيــد يجــب عــدم دعــم المشــروعات التــي 
ــُبل  ــد ُس ــم تحدي ــم يت ــر بالفشــل، إذا ل ــى خطــر كبي تنطــوي عل

ــر. ــذا الخط ــن ه ــّد م للح

النمــو:  وتوقعــات  الســوق  إلــى  الدخــول  أمــام  العوائــق 
ــات أو  ــى المعوق ــى الســوق إل ــق أمــام الدخــول إل تشــير العوائ
المثبطــات التــي تحــول دون البــدء فــي عمــل جديــد فــي ســوق 
ــدم  ــارات أو ع ــار للمه ــائعة االفتق ــة الش ــمل األمثل ــددة. تش مح
ــن  ــع الموّردي ــات م ــود عالق ــدم وج ــال أو ع ــود رأس الم وج
ــث  ــق، حي ــذه العوائ ــد ه ــم إدراك تحدي ــن المه ــك. م ــر ذل وغي
يحتــاج المســتفيدون إلظهــار قدرتهــم علــى التغلــب علــى هــذه 
ــذا  ــاعد ه ــروع. يس ــة المش ــات مالءم ــم إثب ــى يت ــق حت العوائ
ــن  ــد أشــخاص آخري ــن تقلي ــتفيدين م ــة المس ــى حماي ــا عل أيًض
ــزء  ــى ج ــتحواذ عل ــول دون االس ــي يح ــروعاتهم، وبالتال لمش

ــوق. ــي الس ــتفيدين ف ــن حصــة المس م
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الورقة اإلرشادية )4(: 
قاعدة بيانات مبادرات 

االقتصاد الجزئي
تــم تنــاول أهميــة وجــود قاعــدة بيانــات إلدارة برامــج مبــادرات 
ــادس.  ــي الفصــل الس ــاءة باختصــار ف ــي بكف االقتصــاد الجزئ
اإلغاثــة  بعمليــات  مقارنــة  البرامــج  متابعــة  لتعقيــد  نظــًرا 
العاديــة، يعــد اســتخدام قاعــدة بيانــات أو ســجل أعمــال تفصيلــي 
بتنســيق Excel لمتابعــة تطــور كل مشــروع مــن خــالل دورة 
البرنامــج وتســهيل اإلجــراءات أمــًرا فــي غايــة األهميــة، 

ــج. ــم البرنام ــا ازداد حج وباألخــص كلم

ــات  ــرة الحجــم باســتخدام جــدول بيان ــدء برامــج صغي يمكــن ب
بســيط، ولكــن بمجــرد بــدء اســتهداف عــدة مئــات مــن األســر، 
يجــب اســتخدام نظــام ديناميكــي. فيمــا يلــي قائمــة ببعــض المهام 

الرئيســية التــي يجــب تنفيذهــا باســتخدام قاعــدة البيانــات:

إنشــاء قائمــة بتفاصيــل األشــخاص الذيــن قدمــوا بالفعــل  ←
علــى أحــد المشــروعات؛

إنشــاء قائمــة بتفاصيــل األشــخاص الذيــن تمــت الموافقــة  ←
عليهــم ألحــد المشــروعات؛

إنشاء قائمة بنوع المشروع الذي طلبه كل مستفيد؛ ←
ــة  ← ــي وفرتهــا اللجن ــاف المحــددة الت إنشــاء قائمــة باألصن

ــب األحمــر؛ ــة للصلي الدولي
إنشاء قائمة بتكلفة كل مشروع؛ ←
متابعــة المرحلــة فــي دورة البرنامــج التــي وصــل إليهــا  ←

كل مشــروع؛
تخزين ومعالجة معلومات المراقبة؛ ←
تخزين ومعالجة معلومات تقييم النتائج؛ ←
التخطيط ألنشطة البرنامج لكل منطقة؛ ←
متابعة أنشطة البرنامج لكل مكتب وعامل ميداني. ←
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ــات  ــام بعملي ــة القي ــراءات وإتاح ــهيل اإلج ــى تس ــة إل باإلضاف
فحــص الســالمة المناســبة والمراقبــة، وبالربــط بيــن البيانــات 
المذكــورة أعــاله، تــزّود قاعــدة البيانــات مديــر البرنامــج برؤية 

تحليليــة للبرنامــج.

يقــدم الشــكالن التاليــان مثاليــن علــى نــوع المعلومــات الصــادرة 
عــن الربــط بيــن البيانــات، الــذي يكــون مفيــًدا عنــد تحليــل أداء 

البرامــج، مــا يــؤدي إلــى تحســين التصميــم إن لــزم األمــر.

ــبة  ــاع نس ــال ارتف ــذا المث ــي ه ــظ ف ــال، نالح ــبيل المث ــى س عل
مشــروعات المواشــي بيــن عائــالت المفقوديــن والمحتجزيــن. 
علــى أســاس أداء هــذه المشــروعات، تظهــر الحاجــة الفوريــة 
ــا  ــد به ــي يوج ــق الت ــي المناط ــري ف ــم البيط ــادة الدع ــى زي إل
ــل،  ــن. وبالمث ــن والمحتجزي ــالت المفقودي ــة لعائ ــة مرتفع كثاف
ــي  ــروعات المواش ــة مش ــبب وراء أهمي ــم الس ــالل فه ــن خ م
بالنســبة لهــذه الفئــات، نســتطيع أن نحســن مــن تصميــم وتأثيــر 
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الشكل 14: تقسيم مجموعات المشروعات حسب فئات المستفيدين

المواشيالتجارةالحرفالزراعةفئة المستفيدين
16915155366األشخاص النازحون داخلًيا

29966180591المقيمون
3535064344عائات المفقودين

918340147عائات المحتجزين 



ــج. البرنام

بينمــا يمكــن إبــداء مالحظــات قليلــة علــى األوضــاع الموضحــة 
فــي الشــكل 15، فــإن أوضــح مالحظــة هــي األداء الضعيــف 
للمشــروعات متناهيــة الصغــر ذات الصلــة بالتجميــل فــي 
المنطقــة 3. يجــب أن تدفــع هــذه المالحظــة فريــق عمــل 
البرنامــج إلــى التحقيــق فــي األســباب وراء هــذا التناقــض. إذا 
كان ذلــك يعــود إلى تشــبع الســوق فــي المنطقة 3 بالمشــروعات 
متناهيــة الصغــر ذات الصلــة بالتجميــل، فُينصــح فريــق عمــل 
ــه،  ــت ذات ــي الوق ــادرات. وف ــذه المب ــاف دعــم ه ــج بإيق البرنام
يجــب علــى فريــق عمــل البرنامــج النظــر فــي الطلبــات المقدمة 
علــى المشــروعات متناهيــة الصغــر ذات الصلــة بالتجميــل فــي 

المنطقــة 3 بمزيــد مــن العنايــة والحــرص.
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الشكل 15: تقسيم نسبة المشروعات التي أخفقت في استيفاء مؤشرات الفاعلية حسب نوع المشروع والمنطقة

المنطقة 3 )%(المنطقة 2 )%(المنطقة 1 )%(نوع المشروعات
192022إصاحات وخدمات السيارات

191912تربية النحل
272719تسمين ذكور العجول

242630النجارة - التنجيد - التجميع
263529الجمع بين الحرف والتجارة

262528خدمات الحاسوب
222762التجميل، وتصفيف الشعر، والتدليك، والعاج الطبيعي

232427األبقار
363229تحضير الغذاء
323020أكشاك الطعام



الورقة اإلرشادية )5(: 
إرشادات الشراء الخاصة 
ببرامج مبادرات االقتصاد 

الجزئي
كمــا هــو موضــح فــي الفصليــن الســادس والســابع، توجــد 
الصلــة  ذات  والخدمــات  الســلع  لشــراء  متنوعــة  خيــارات 
بمبــادرات االقتصــاد الجزئــي. علــى ســبيل المثــال، تقــوم 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بشــراء األصنــاف مباشــرة؛ 
كمــا تعــد الجمعيــة الوطنيــة أو الشــريك التنفيــذي مســؤوالً عــن 
شــراء الســلع، ويشــتري المســتفيدون األصنــاف بأنفســهم مــن 

ــائم. ــج القس ــة أو برام ــاعدات النقدي ــالل المس خ

عندمــا تســمح الظــروف، تفضــل اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر اســتخدام التحويــل النقــدي )التحويــل المباشــر للمــال، 
لدعــم  وســيلة  بمثابــة  الســوق(  معــارض  إنشــاء  القســائم، 
المســتفيدين، بــدالً مــن توفيــر بديــل عــن الســوق والقيــام 
بالتوزيعــات العينيــة. يعــد الســوق آليــة افتراضيــة يحصــل 
ــل  ــات. تعم ــات والخدم ــى المنتج ــخاص عل ــا األش ــن خالله م
األســواق بشــكل مناســب فــي معظــم الحــاالت، حيــث تــوازن 
ــه  ــى أن ــا إل ــارة أيًض ــدر اإلش ــب. تج ــرض والطل ــن الع ــا بي م
بخــالف الظــروف االســتثنائية، تمتلــك األســواق -بمــا تحتويــه 
مــن تجــار عديديــن- قــدرة أكبــر علــى إمــداد النــاس بالســلع مــن 

ــر. ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــدرة اللجن ق
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ــم  ــادات تنظي ــن إرش ــة م ــادية التالي ــة اإلرش ــاس الورق ــم اقتب ت
للصليــب  الدوليــة  باللجنــة  الخاصــة  النقديــة  التحويــالت 
األحمــر42.  تهــدف هــذه الورقــة اإلرشــادية إلــى تقديــم توجيــه 
ــا  ــار، وأيًض ــي االعتب ــا ف ــور الواجــب أخذه ــن األم ــي ع مبدئ
مســؤوليات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واإلجــراءات 
ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــة. م ــالت النقدي ــم التحوي ــة بتنظي ذات الصل
ــة  ــة اإلرشــادية ذات أهمي ــح هــذه الورق مــن المرجــح أن تصب
بالنســبة للعامليــن فــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، حيــث 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــا توضــح اإلجــراءات الخاصــة باللجن إنه

ــة. ــالت النقدي ــق بالتحوي ــا يتعل ــر فيم األحم

بعيــًدا عــن تحديــد مــدى فاعليــة األســواق، يجــب فحــص معايير 
ــة.  ــالت النقدي ــة التحوي ــدى مالءم ــي م ــر ف ــد النظ ــرى عن أخ
يشــمل ذلــك اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األســر والمجتمــع 
ــن  ــتفيدين م ــالت المس ــل(، وتفضي ــى التحوي ــْن يتلق ــب َم )حس
حيــث التحويــل العينــي أو النقــدي أو مزيــج مــن االثنيــن، 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــالت النقدي ــت المناســب إلجــراء التحوي والتوقي

ــددة. ــات المح ــة االحتياج ــة لتلبي بالضــرورة الملح

يوضــح مخطــط القــرارات الموجــود فــي الصفحــة التاليــة 
بعــض المعاييــر الرئيســية المطلــوب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد 
اتخــاذ قــرار بشــأن البرنامــج األكثــر مالءمــة للتحويــل النقــدي 

ــة. ــي أي الظــروف المالئم وف

تــم إعــداد هــذه الورقــة اإلرشــادية بغــرض تقديــم نظــرة عامــة 
الصلــة  ذات  الرئيســية  االعتبــارات  بعــض  حــول  ســريعة 
ــي  ــة. يوضــح الرســم البيان ــالت النقدي ــذ التحوي ــط وتنفي بتخطي

ــن. ــية للمرحلتي ــوات الرئيس ــة 202 الخط ــي الصفح ف

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط التخطيــط والتنفيــذ لتنظيــم التحويــالت النقديــة،   42
ُيرجــى الرجــوع مباشــرة إلــى اإلرشــادات حــول المهــام والمســؤوليات فــي اللجنــة الدوليــة 
ــة: مســؤوليات وإجــراءات األمــن االقتصــادي  ــم التحويــالت النقدي للصليــب األحمــر، تنظي
 Cash Transfer Programming: EcoSec, Logistics( واإلدارة  واللوجســتيات 
الدوليــة  اللجنــة   ،)and Administration responsibilities and procedures
ــر(. ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــاص باللجن ــي خ ــتند داخل ــف )مس ــر، جني ــب األحم للصلي
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1- مرحلة التخطيط
وتقييــم  االحتياجــات  تقييــم  مــن  التخطيــط  مرحلــة  تتألــف 
الجــدوى. فــي نهايــة هــذه التقييمــات، تتــم صياغــة مقتــرح 
أنــواع  جميــع  فــي  التخطيــط  مرحلــة  تتطابــق  المشــروع. 

القســائم(. يشــمل  )بمــا  النقديــة  التحويــالت 

1-1 تقييم االحتياجات
تقييمــات  عــن  مســؤولة  االقتصــادي  األمــن  وحــدة  تعــد 
ــم  ــة بتنظي ــة ذات الصل ــا إلرشــادات الحرك االحتياجــات. ووفًق
التحويــالت النقديــة، يجــب أن تحلــل تقييمــات االحتياجــات مــا 

ــي: يل

احتياجات المستفيدين؛ ←
ضــرورة االســتجابة لهــذه االحتياجــات واإلطــار الزمنــي  ←

لالستجابة؛
االستهداف المتصور للبرنامج؛ ←
التدخــل  ← بشــكل  يتعلــق  فيمــا  المســتفيدين  تفضيــالت 

)النقــدي أو العينــي أو مزيــج منهمــا؛ مــا شــكل التحويــل 
النقــدي(؛

ــى  ← ــيطرة عل ــة بالس ــر ذات الصل ــل األس ــكالت داخ المش
ــة؛ ــة والنقدي ــوارد العيني الم

الوســائل المعتــادة للحصــول علــى النقــود بواســطة األســر  ←
المستهدفة؛

ــة  ← ــواق المحلي ــي األس ــلع ف ــن الس ــة م ــة كافي ــر كمي تواف
ــددة؛ ــات المح ــع االحتياج ــق م ــي تتواف الت

الوصول المادي للمستفيدين إلى األسواق. ←

تقييــم  يســاعد  أن  يجــب  االحتياجــات،  تحديــد  عــن  بعيــًدا 
ــى  ــدي، عل ــل النق ــة التحوي ــود آلي ــد قي ــى تحدي االحتياجــات عل

النحــو التالــي:

المبلــغ النقــدي المــراد تحويلــه إجمــاالً، لــكل مســتفيد  ←
ومــكان؛

معدالت السداد؛ ←
عــدد المســتفيدين الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات فــي كل  ←

مــكان فــي إطــار زمنــي محــدد؛
الوســيلة المعتــادة للحصــول علــى النقــود داخــل الدولــة،  ←

وبواســطة األســر المســتهدفة؛
المالــي  ← التحويــل  بآليــات  المســتهدفين  الســكان  إلمــام 

المتعــددة الحاليــة، مثــل الحســابات البنكيــة وماكينــات 
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الصــراف اآللــي وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة عبــر 
الهاتــف وغيرهــا.

1-2 دراسة الجدوى
للتحقــق مــن جــدوى البرنامــج، يجــب علــى فــرق العمــل 
المتعــددة االختصاصــات –بمــا يشــمل العامليــن فــي وحــدة 
األمــن االقتصــادي وقســم اإلدارة وإدارة اللوجســتيات- إجــراء 

ــي: ــا يل ــات لم ــن التقييم ــد م المزي

أداء األســواق )المنافســة بيــن التجــار، الروابــط بيــن  ←
األســواق، القــدرة علــى االســتجابة إلــى الطلــب المتزايــد، 

غيــر ذلــك(؛
توافــر الجــودة المناســبة للســلع بمــا يتوافــق مــع معاييــر  ←

الصحــة والســالمة واألداء الخاصــة باللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر )مثــل األلمونيــوم الصالــح لالســتخدام 
ــال  ــب انتق ــاوم للصــدأ لتجن ــوالذ المق ــة أو الف ــع األغذي م
ــوع الطــالء، أو مســتوى مقاومــة  ــة، أو ن المــواد المعدني
األشــعة فــوق البنفســجية للقمــاش المشــمع )التربوليــن(، 
الخاصــة  الَتوبيــر  ومقاومــة  الحراريــة  المقاومــة  أو 

بالبطاطيــن(؛
المخاطر األمنية )وتشمل إدارة البعثة(؛ ←
آليات التحويل المالي المتوفرة؛ ←
المخاطر الناشئة عن التضخم؛ ←
قــدرة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو قــدرة الشــركاء  ←

علــى تنفيــذ واإلشــراف علــى التحويــالت النقديــة بطريقــة 
مناسبة.

عند تحليل الجدوى، ينبغي اإلجابة عن األسئلة التالية:

أي آليــات التحويــل المالــي األكثــر أماًنــا )لصالــح اللجنــة  ←
الدوليــة للصليــب األحمــر والمســتفيد(؟ مــا المخاطــر 

ــة؟ ــة المتضمن األمني
هــل تمتلــك آليــات التحويــل المالــي الحاليــة القــدرة علــى  ←

ســداد المدفوعــات )المبلغ/طاقــم الموظفين/التوقيــت(؟
إلــى أي مــدى تعــد آليــات التحويــل المالــي الحاليــة  ←

واالحتيــال(؟ الفســاد  )مخاطــر  موثوقــة 
مــا مقــدار تكاليــف النقــل إلــى الوجهــة بدايــة مــن نقطــة  ←

ــزل المســتفيد؟ ــى من التسليم/الســداد حت
هــل األســواق التــي سيشــتري منهــا المســتفيد اإلمــدادات  ←

تنافســية وفّعالــة ومتكاملــة؟
نفســها  ← والســالمة  بالجــودة  متوفــرة  األصنــاف  هــل 
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وميســورة التكلفــة كمــا فــي إمــدادات اللجنــة الدوليــة 
األحمــر؟ للصليــب 

هــل توجــد أي جوانــب تضخميــة ينبغــي أخذهــا فــي  ←
االعتبــار؟ وكيــف يمكــن معالجتهــا؟

ما الضوابط/المعايير المالية التي ينبغي االمتثال لها؟ ←
مــا القوانيــن واللوائــح والسياســات الحكوميــة )إن وجدت(  ←

المناســبة المتعلقــة بالتحويــل النقــدي »الدخل«؟
المتنوعــة  ← المالــي  التحويــل  آليــات  مــدى  أي  إلــى 

ــى  ــوال إل ــل األم ــة تحوي ــي تكلف ــة )إجمال ميســورة التكلف
األشــخاص(؟

هــل الحظــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أي تاريــخ  ←
باالحتيــال فــي الســياق المعني؟

هل الشركاء ذوو الخبرة متوفرون؟ ←
بعــد الحصــول علــى نتائــج إيجابيــة مــن دراســة الجــدوى، 
يحتــاج فريــق العمــل متعــدد االختصاصــات إلــى اتخــاذ قــرار 
بشــأن اســتخدام أي آليــة مــن آليــات التحويــل النقــدي أو مزيــج 

ــار: ــي االعتب ــة ف ــارات التالي ــا. يجــب أخــذ الخي منه

التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للمستفيدين؛ ←
تسليم الشيك المباشر إلى المستفيد؛ ←
ماكينات الصراف اآللي والبطاقات الذكية؛ ←
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف أو الســداد عــن طريق  ←

الهواتــف المحمولة؛
ائتمان وسيط على المدفوعات والتعهيد إليه بتوزيعها؛ ←
الدوليــة  ← اللجنــة  بواســطة  المباشــر  النقــدي  التوزيــع 

األحمــر. للصليــب 

ــي  ــر ف ــن النظ ــدي، فيمك ــع النق ــار التوزي ــتبعاد خي ــم اس إذا ت
إمكانيــة اســتخدام القســائم )ســلع و/أو نقديــة(.

ُيرجــى الرجــوع إلــى الفصــل الســابع لالطــالع علــى إرشــادات 
تنظيــم التحويــالت النقديــة الخاصــة باللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر، التــي توضــح مزايــا وعيــوب كل خيــار43. 

كمــا هــو الحــال مــع جميــع برامــج المســاعدات اإلنســانية، تعــد 
ــك  ــن، لذل ــتفيدين والعاملي ــن المس ــي أم ــوى ه ــة القص األولوي

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، تنظيــم التحويــالت النقديــة: مســؤوليات وإجــراءات األمــن   43
 Cash Transfer Programming: EcoSec,( واإلدارة  واللوجســتيات  االقتصــادي 
اللجنــة   ،)Logistics and Administration responsibilities and procedures
الدوليــة للصليــب األحمــر، جنيــف )مســتند داخلــي خــاص باللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــر(. األحم

207 األوراق اإلرشادية الخاصة بتنفيذ مبادرات االقتصاد الجزئي 



فــإن خيــار التوزيــع النقــدي بواســطة اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــار بشــكل عــام. األحمــر يكــون األخيــر فــي االعتب

1-3 مقترح المشروع
علــى أســاس هــذه التقييمــات، تضــع وحــدة األمــن االقتصــادي 
مقتــرح مشــروع، بمــا يشــمل –مــن بيــن أمــور أخــرى- 

الموازنــة وإطــار عمــل المراقبــة واســتراتيجية الخــروج.

يجب أن تشمل الموازنة ما يلي:

عــدد المســتفيدين مضروًبــا فــي المبلــغ المطلــوب ســداده  ←
)بعملــة الســداد(؛

تكاليف الموارد البشرية؛ ←
تكاليف النقل؛ ←
تكاليف المناولة )البنك أو رسوم أخرى(؛ ←
التكاليف اإلدارية )معدات المكتب المطلوبة(. ←

إمــا أن يولــد المشــروع ضمــن إطــار عمــل التخطيــط للنتائــج 
)عــادًة( أو المشــروعات غيــر المتطلبــة لموازنــة )نــادًرا(. فــي 
ــاد  ــص المعت ــراء التخصي ــذ إلج ــن، يخضــع التنفي ــا الحالتي كلت

ــات. للنفق

برامــج  إلــى  بالنســبة  التخطيــط  مرحلــة  تتطابــق  بينمــا 
التحويــالت النقديــة والقســائم، إال أن مرحلــة التنفيــذ لــكل منهــا 

تتبــع مجموعــة مختلفــة مــن اإلجــراءات.

2- مرحلة تنفيذ التحويات النقدية44
والدفاتــر  المدفوعــات  لســداد  المطلوبــة  المســتندات   1-2

المحاســبية
يجــب تقديــم المســتندات المؤيــدة التاليــة مــن أجــل ســداد 

المدفوعــات:

نســخة مــن طلــب توريــد الخدمــات وطلــب الدفــع / نســخة  ←
مــن طلــب التوريــد إذا تــم إصــداره؛

نســخة مــن العقــد )طلــب الشــراء( مــع البنــك أو الوســيط،  ←
إذا لــم يتــم اختيــار التوزيــع النقــدي المباشــر؛

قائمة المستفيدين )مثل في EPMT(؛ ←
بيانــات المســتفيدين التــي تــم إرســالها إلــى البنــك / ←

باإلضافــة إلــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم، توضــح إجــراءات العمليــات القياســية   44
الخاصــة باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تقســيم األنشــطة والمســؤوليات بيــن وحــدة األمــن 

االقتصــادي وإدارة اللوجســتيات وقســم اإلدارة.
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األمــر(؛ لــزم  )إذا  الوســيط 
إثبــات مــا يفيــد القيــام بالســداد للمســتفيدين المناســبين  ←

)تأكيــد مــن البنــك أو مــوّرد الخدمــات الماليــة(؛
أو  ← الشــهرية،  البنكــي  الحســاب  بيانــات  مــن  صــورة 

المدفوعــات؛ لتســجيل  أخــرى  محاســبية  بيانــات 
فــي حالــة الســداد المتكــرر، يجــب أن تذكــر القســيمة  ←

المحاســبية األرقــام المرجعيــة للمدفوعــات الســابقة.
ــروض  ــرف ق ــم ص ــر، يت ــدي المباش ــع النق ــة التوزي ــي حال ف
العمــل علــى أســاس المســتندات رقــم 1 و3 أعــاله. وتتــم 

المخالصــة بنــاًء علــى المســتندات رقــم 1 و3 و5.

2-2 إجــراءات إضافيــة ألنــواع معينــة مــن برامــج التحويــات 
لنقدية ا

ــة  ــة الدولي ــطة اللجن ــر بواس ــدي المباش ــداد النق 2-2-1 الس
ــر ــب األحم للصلي

ــدي المباشــر  ــام الســداد النق ــا، يجــب إتم ــك ممكًن ــا كان ذل كلم
بواســطة أميــن الخزينة/العامليــن بقســم اإلدارة. ومــع ذلــك، إذا 
لــم يمكــن ذلــك )كمــا لــو تــم الســداد فــي الميــدان(، فيجــب علــى 
قســم اإلدارة أن يجــري عمليــات فحــص عشــوائية. يتولــى 
المســؤول اإلداري مســؤولية اتخــاذ قــرار الفحــص العشــوائي. 
باعتبارهــا مســألة مبــدأ )توزيــع المهــام(، يتولــى العاملــون 
ــث يجــب أن يظــل أي  ــود، حي ــع النق ــل م ــم اإلدارة التعام بقس

موقــف صعــب اســتثناًء.

يتــم تطبيــق القواعــد العامــة لصــرف/ تســوية قــروض العمــل 
عندمــا يتــم أخــذ النقــود مــن البعثــة بغــرض تســديد المدفوعــات 

للمســتفيدين.

كما يجب على اإلدارات التالية القيام بالمهام اآلتي ذكرها:

قسم اإلدارة
ضمــان وجــود مــا يكفــي مــن النقــود فــي المكتــب أو عنــد  ←

البعثــة الفرعيــة فــي الوقــت المحــدد للســداد؛
توضيح الغطاء التأميني لألموال. ←

القيادة
ضمان التداول اآلمن للنقود. ←  

إدارة اللوجستيات
توفير وسائل النقل. ←
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2-2-2 التحويل النقدي المشروط
تتولــى وحــدة األمــن االقتصــادي مســؤولية القيــام بالمهــام 

التاليــة:

تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المستفيدون؛ ←
تصميم نظام مراقبة لفحص استيفاء الشروط؛ ←
وضع إجراء في حالة عدم امتثال المستفيدين. ←

السداد بمبالغ ثابتة  3-2-2
ــتفيدين  ــى المس ــا إل ــم دفعه ــي يت ــغ الت ــح المبال ــن أن تصب يمك
ــرة )أي  ــتفيد( أو متغي ــكل مس ــه ل ــغ نفس ــع المبل ــة )أي دف ثابت
ــات كل  ــا حســب احتياج ــا مختلًف ــتفيد مبلًغ ــاء كل مس ــم إعط يت

ــتفيد(. مس

إذا كان الغــرض مــن تحديــد مبلــغ ثابــت هــو ضمــان إمكانيــة 
الســلع  مــن  معينــة  مجموعــة  علــى  المســتفيدين  حصــول 
والخدمــات، فإنــه يتعيــن وضــع قيمــة معياريــة لهــذه المجموعــة 
ــة البرنامــج. تحــدد هــذه  ــذ بداي بواســطة إدارة اللوجســتيات من
المعايــرة قيمــة المبلــغ الــذي ســيتم تحويلــه إلــى كل مســتفيد )أو 

ــتفيدة(. كل أســرة مس

الخدمــات،  أو  الســلع  أســعار  مراقبــة  تنبغــي  ذلــك،  ومــع 
باإلضافــة إلــى إنشــاء آليــة التخــاذ القــرارات بحيــث يتــم ضبــط 
المبلــغ وفًقــا لتغيــر األســعار أو لتعديــل التدخــل إذا تطلــب األمر 
ذلــك )مثــل فــي حالــة التحــول إلــى المســاعدات العينيــة(، وذلــك 

حتــى تتحقــق األهــداف المرجــوة مــن عمليــة التحويــل.

2-2-4 الدفع بمبالغ متفاوتة
إذا كان تحديــد قيمــة المبلــغ المطلــوب دفعــه إلــى المســتفيد يتــم 
علــى أســاس قائمــة شــخصية باألصنــاف التــي يحتــاج المســتفيد 
إلــى شــرائها )مثــالً لبــدء إحــدى مبــادرات االقتصــاد الجزئــي(، 
ــتيات  ــد اللوجس ــادي تزوي ــن االقتص ــدة األم ــى وح ــب عل فيج
بهــذه القائمــة لضمــان صحــة التســعير ومعايــرة قيمــة المبلــغ. 

إدارة اللوجستيات
إجــراء تقييــم للســوق ووضــع معاييــر قيــاس لألصنــاف  ←

ــة؛ المختلف
التحقــق مــن توافــق المقترحــات المقدمــة مــن وحــدة  ←

األمــن االقتصــادي مــع معاييــر القيــاس؛
ــة  ← ــد اللجن ــع قواع ــق م ــا يتواف ــار بم ــدول اختي وضــع ج
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الدوليــة للصليــب األحمــر بخصــوص اإلدارة الماليــة؛
االتفاق على قيمة كل منحة. ←

قسم اإلدارة
التحقــق والمقارنــة بيــن معاييــر القيــاس واألســعار التــي  ←

يتــم ســدادها فــي دفعــات متتاليــة.
3- تنفيذ برامج القسائم

ــة  ــون للقســيمة قيم ــد تك ــن القســائم. ق ــة م ــواع مختلف توجــد أن
ماليــة أو قيمــة ســلعة، وقــد تقتصــر علــى ســلعة أو خدمــة 
واحــدة، وقــد يتــم إنفاقهــا علــى مجموعــة مــن الســلع والخدمات. 
يتــم اســتخدام القســيمة النقديــة بطريقــة اســتخدام النقــود نفســها، 
حيــث يتــم تحديــد ســعر أي ســلعة بالطــرق المعتــادة المرتبطــة 
بالســوق. تعــد قســيمة الســلع صالحــة فقــط للحصــول علــى نــوع 
وكميــة محــددة مــن الســلع أو الخدمــات. وبصفــة عامــة، تظــل 

القســائم صالحــة لفتــرة محــدودة يمكــن اســتبدالها خاللهــا.

يجــب تغطيــة جمــع القســائم وقوائــم الصــرف مــن التجــار 
باإلضافــة إلــى متابعــات القســائم منتهيــة الصالحيــة مــن خــالل 

ــد الموقــع مــع التجــار. ــد محــدد فــي العق وضــع بن

ملحوظة
يمكــن أن تتــم الموافقــة علــى ســداد الدفعــات المقدمــة للتجــار بنــاًء علــى قــرار مشــترك 	 

مــن إدارة اللوجســتيات ووحــدة األمــن االقتصادي وقســم اإلدارة؛
يفضل أن يتم تحويل السداد إلى الحساب البنكي للتجار؛	 
قــد يتــم التوصــل إلــى قــرار بشــأن عــدم اســتخدام قوائــم الصــرف، حيــث يتــم الطلــب 	 

مــن التجــار االحتفــاظ بإيصــاالت المشــتريات التــي قــام بهــا المســتفيدون. قــد تســهل 
ــوا  ــم الصــرف التســوية، كمــا تســاعد علــى ضمــان أن المســتفيدين الذيــن حصل قوائ
علــى الســلع هــم أنفســهم الذيــن تســلّموا القســائم )عــدم وجــود ســرقات/ تبــادل القســائم(.
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 3-1 المســتندات المطلوبــة لتســوية المدفوعــات والدفاتــر 
المحاســبية

بــدء  أجــل  مــن  التاليــة  المؤيــدة  المســتندات  تقديــم  يجــب 
وتســجيلها: وتســويتها  المدفوعــات 

نسخة من طلب التوريد؛ ←
نسخة من العقد )طلب الشراء( المبرم مع التجار؛ ←
قائمــة بالمســتفيدين المســجلين )EPMT( والقســائم التــي  ←

ُصرفــت لهــم؛
القسائم وقوائم الصرف )إن توافرت(؛ ←
فاتــورة مــن التاجــر فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المذكــورة فــي  ←

القســائم وقوائــم الســحب المقدمــة؛
مستند من التاجر يؤكد تحصيل الفاتورة. ←

ــيفية،  ــائم بســجالت FAD_REV األرش ــاظ بالقس ــم االحتف يت
بالمســتندات  باالحتفــاظ  الخاصــة  القانونيــة  للشــروط  وفًقــا 

ــراء(. ــب الش ــف طل ــن مل ــزء م ــة ج )بمثاب
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الورقة اإلرشادية )6(: 
الموضوعات المطلوب 

تغطيتها في توجيه إدارة 
المشروعات متناهية 

الصغر
ــي  ــاد الجزئ ــادرات االقتص ــن مب ــدي م ــتفيد التقلي ــك المس يمتل
فكــرة تجاريــة غامضــة ومحــدودة جــًدا أو ال يمتلــك خبــرة 
فــي إدارة األعمــال علــى اإلطــالق عنــد دخولــه برنامــج 
ــي الفصــل  ــور ف ــو مذك ــا ه ــي. كم ــادرات االقتصــاد الجزئ مب
ــارات  ــى مه ــة عل ــدورة التدريبي الســادس، يجــب أن تســاعد ال
ــن  ــى تكوي ــتفيدين عل ــؤالء المس ــال )BSMT( ه إدارة األعم
الماليــة  قدرتهــا  وتقييــم  تفصيليــة وواضحــة،  فكــرة عمــل 
ــة تنفيذهــا. يجــب أن تكــون  ــاء، ووضــع خطــة لكيفي ــى البق عل
الــدورة التدريبيــة عمليــة ومتوافقــة مــع مــدى إلمــام المشــاركين 

ــاب. ــة والحس ــراءة والكتاب بالق

فــي حالــة التفكيــر فــي تعهيــد الــدورة التدريبيــة علــى مهــارات 
الالزمــة  الجهــود  بــذل  يجــب   ،)BSMT( األعمــال  إدارة 

ــة. ــاط التالي ــات والنق ــاول الموضوع ــان تن لضم

1- كيفية تعريف ووضع مفهوم جيد للعمل45 
يجــب أن يتعلــم المشــاركون فــي الــدورة التدريبيــة علــى 
ــع  ــف ووض ــة تعري ــال )BSMT( كيفي ــارات إدارة األعم مه
ــى  ــة عل ــدورة التدريبي ــاعدهم ال ــب أن تس ــم. يج ــوم عمله مفه

تحديــد الجوانــب التاليــة ألعمالهــم بوضــوح:

توفيرهــا  ← إنتاجهــا/  ســيتم  التــي  الخدمــات  أو  الســلع 
العمــل؛ بواســطة 

احتياجات العمالء التي سيستوفيها العمل؛ ←
ــد  ــى أح ــام إل ــاًرا لالنضم ــد معي ــل يع ــرة عم ــالك فك ــار أن امت ــي االعتب ــع ف ــب الوض يج  45
برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. لذلــك، يعنــي إدراج »إنتــاج مفهــوم العمــل« فــي منهــج 
الــدورة التدريبيــة علــى مهــارات إدارة األعمــال أن تصميــم الفكــرة لألشــخاص الذيــن لــم يتــم 
اختيارهــم بعــد للحصــول علــى أحــد برامــج مبــادرات االقتصــاد الجزئــي؛ أي المســتفيدين 

ــن. المســتقبليين المحتملي
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العمالء الذين سيستهدفهم العمل؛ ←
كيف سيبيع العمل السلع أو الخدمات. ←

ــى  ــاركين عل ــا المش ــة أيًض ــدورة التدريبي ــجع ال ــب أن تش يج
ــذي يخططــون  ــل ال ــى تشــغيل العم ــم عل الكشــف عــن قدراته
إلطالقــه. كمــا يجــب أن تســاعدهم الــدورة التدريبيــة علــى 

ــي: ــا يل ــم م تقيي

هــل يمتلكــون المهــارات العمليــة الضروريــة إلنتــاج  ←
الســلع أو تقديــم الخدمــات؛

اإلدارة  ← بمهــارات  الالزمــة  المعرفــة  يمتلكــون  هــل 
العمــل؛ ومراقبــة  لتشــغيل 

هــل وضعهــم الشــخصي يســمح لهــم بتنفيــذ وتشــغيل  ←
ــل؛ عم

للمشــاركين  التدريبيــة  الــدورة  وأخيــًرا، يجــب أن توضــح 
كيفيــة تحليــل جــودة مفهــوم عملهــم فيمــا يتعلــق ببيئــة أعمالهــم 
ــدة لهــذا الغــرض هــو  ــدة والجي المســتقبلية. مــن األدوات المفي
ــذي  ــدات، وال ــوة والفــرص والتهدي ــاط الضعــف والق ــل نق تحلي
والقــوة  الضعــف  نقــاط  تحليــل  علــى  المســتفيدين  يشــجع 
والفــرص والتهديــدات الخاصــة بمشــروع أعمالهــم فيمــا يتعلــق 

ــتقبلية. ــم المس ــة أعماله ببيئ

2- كيفية التسويق للمنتجات
يحتــاج رّواد األعمــال الناشــئين إلــى الحصــول علــى فهــم عــام 
حــول كيفيــة التســويق للســلع والخدمــات؛ أي كيــف تصــل 
الســلع أو الخدمــات للعمــالء. توجــد أربــع خصائــص أساســية 
يمكــن للمشــاركين اســتخدامها والتعديــل عليهــا لتحســين جاذبيــة 

الســلع والخدمــات التــي ســيقدمونها:

المنتج ذاته؛ ←
سعر المنتج؛ ←
الترويج للمنتج؛ ←
أين وكيف يبيعون المنتج. ←

ُتعــرف عناصــر التســويق األربعــة »المنتــج، الســعر، الترويج، 
تناولهــا  ويجــب  التقليــدي،  التســويقي  بالمزيــج  المــكان« 
فــي الــدورة التدريبيــة. يجــب أن توضــح الــدورة التدريبيــة 
للمشــاركين كيفيــة ابتــكار المزيــج التســويقي للتســويق للســلع أو 
الخدمــات المقدمــة بنجــاح. كمــا يجــب أن تتوافــق األمثلــة مــع 

ــا. ــاركون لتنفيذه ــي يخطــط المش ــال الت ــواع األعم أن
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تســاعد المعرفــة األساســية بالتســويق المشــاركين علــى إجــراء 
تقييــم ســوقي، حيــث تزودهــم بالمعلومــات التــي يحتاجــون 

ــة العمــل الخاصــة بهــم. ــم بيئ إليهــا لتقيي

3- كيفية إجراء تقييم سوقي
يحتــاج رّواد األعمــال الناشــئين إلــى الحصــول علــى فهــم جيــد 
حــول بيئــة أعمالهــم المســتقبلية واألســواق المســتهدفة. ونظــًرا 
ألنهــم علــى األرجــح ال يمتلكــون هــذه المعرفــة، فهــم بحاجــة 
إلــى التوجيــه حــول كيفيــة إجــراء تقييــم ســوقي. يجــب أن 
ــى  ــي يجــب عل ــوع المعلومــات الت ــة ن ــدورة التدريبي ــش ال تناق

ــا: المشــاركين جمعه

العمالء الذين يخططون بيع منتجاتهم لهم؛ ←
ــات أو  ← ــلع أو الخدم ــس الس ــون نف ــن يبيع ــين الذي المنافس

ــا يشــابهها؛ م
الموّرديــن الذيــن يخططــون شــراء المــواد والمعــدات  ←

ــم؛ منه
البنية التحتية المطلوبة والمتوفرة؛ ←
القواعد والقوانين التي تحكم السوق. ←

التدريبيــة  الــدورة  تــزّود  أن  يجــب  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
المشــاركين بفكــرة حــول كيفيــة الحصــول على هــذه المعلومات 
الســوقي  التقييــم  يــزّود  أن  يجــب  األفضــل.  النحــو  علــى 
المشــاركين بالمعلومــات الالزمــة لتحديــد القــدرة الماليــة للعمــل 
علــى االســتمرار )مثــل أســعار المدخــالت والمعــدات، وحجــم 

ــة(. ــع التقريبي ــعار البي ــة، وأس ــات المحتمل المبيع

4- كيفيــة تقييــم القــدرة الماليــة علــى االســتمرار لمفهــوم 
ــل العم

قبــل أن يبــدأ المشــاركون أعمالهــم، يجــب عليهــم تقييــم القــدرة 
الماليــة ألعمالهــم علــى االســتمرار، كمــا يحتاجــون إلــى تحديــد 
ــدورة  ــزّود ال ــا. يجــب أن ت ــت أعمالهــم ســُتدّر ربًح ــا إذا كان م
الماليــة  الجوانــب  بفهــم جيــد حــول  المشــاركين  التدريبيــة 
ألعمالهــم المســتقبلية، حيــث يجــب أن تســاعدهم علــى مــا يلــي:

تقدير حجم المبيعات المحتملة؛ ←
تحديد أسعار البيع؛ ←
تحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة؛ ←
تحديد اإلهالك؛ ←
حساب الربح وهامش الربح. ←
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ــل،  ــة للعم ــب المالي ــبق للجوان ــم مس ــى فه ــول عل دون الحص
ســيجد المشــاركون صعوبــة شــديدة فــي تشــغيل ومراقبــة 

أعمالهــم.

الــدورة  فــي  تغطيتهــا  المطلــوب  األخــرى  الجوانــب  مــن 
التدريبيــة المتطلبــات الرأســمالية للعمــل. ال يمكــن تشــغيل 
ــدورة  عمــل دون توافــر رأس مــال كاٍف. يجــب أن توضــح ال
ــم الرأســمالية،  ــة حســاب احتياجاته ــة للمشــاركين كيفي التدريبي

ــي: ــا يل ــش م ــب أن تناق ــا يج كم

ــالزم  ← ــال ال ــتثماري )الم ــال االس ــى رأس الم ــة إل الحاج
ــل(؛ ــدء العم لب

الحاجــة إلــى رأس المــال العامــل )المــال الــالزم لتشــغيل  ←
العمــل حتــى يصبــح اإليــراد كافًيــا لتغطيــة تكاليــف 

التشــغيل(؛
ــل  ← ــال )مث ــى رأس الم ــة للحصــول عل األســاليب المحتمل

ــروض(. ــوال الخاصــة، الق ــح، األم المن

5- كيفية إدارة ومراقبة الموارد المالية للعمل
يحتــاج كل رائــد أعمــال إلــى مراقبــة وإدارة الجوانــب الماليــة 
لحفــظ  أساســي  نظــام  امتــالك  المهــم  مــن  لذلــك،  لعملــه. 
الســجالت –معرفــة كيفيــة اســتخدامه، حيــث يســمح هــذا النظــام 
بمراقبــة اإليــرادات والتكاليــف واألربــاح. يجــب أن تــزّود 
ــظ  ــي لحف ــيط وأساس ــام بس ــاركين بنظ ــة المش ــدورة التدريبي ال
ــام  ــمل نظ ــب أن يش ــغيله. يج ــة تش ــح كيفي ــجالت وتوضي الس

ــل: ــى األق ــي عل ــا يل ــظ الســجالت م حف

دفتر خزينة لمراقبة وإدارة النقدية؛ ←
نظاًما إلدارة المبيعات اآلجلة؛ ←
نظاًما إلدارة المشتريات اآلجلة. ←

بعيــًدا عــن التوضيــح للمشــاركين كيفيــة إدارة المــوارد الماليــة 
للعمــل مــن الناحيــة الفنيــة ومراقبــة اإليــرادات والتكاليــف 
واألربــاح، يجــب أن تناقــش الــدورة التدريبيــة أهميــة مــا يلــي:

إدراج راتب لرائد األعمال؛ ←
االحتفــاظ بجــزء كاٍف مــن رأس المــال العامــل فــي  ←

الشــركة؛
اســتبدال  ← إلــى  تحتــاج  التــي  للمعــدات  مــال  ادخــار 

)اإلهــالك(؛
االدخار تحسًبا لألحداث غير المتوقعة؛ ←
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الحفــاظ علــى المــوارد الماليــة للعمــل منفصلــة عــن  ←
الشــخصية. الماليــة  المــوارد 

6- ملخص
ــى  ــرور عل ــاركين الم ــاله للمش ــورة أع ــب المذك ــح الجوان تتي
بســيطة.  عمــل  خطــة  لوضــع  الالزمــة  الخطــوات  جميــع 
يجــب أن تســاعد الــدورة التدريبيــة المشــاركين علــى تلخيــص 
ــة  ــا بطريق ــات مًع ــع المعلوم ــدروس المســتفادة ووضــع جمي ال
ــة  ــاركين كيفي ــح للمش ــي التوضي ــاليب ه ــد األس ــزة، وأح مرك

ــي: ــا يل ــمل م ــيطة تش ــل بس ــة عم وضــع خط

تحديد ووضع مفهوم للعمل؛ ←
تحديــد نقــاط الضعــف والقــوة والفــرص والتهديــدات التــي  ←

تواجــه فكــرة العمل؛
تضمين خطة تسويق أساسية؛ ←
تقديم معلومات السوق المجمعة ذات الصلة؛ ←
تقدير اإليرادات والتكاليف واألرباح المحتملة؛ ←
تحديد رأس المال الالزم لبدء العمل. ←
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الورقة اإلرشادية )7(: 
موضوعات لتقييم األداء 

االجتماعي لمؤسسات 
التمويل متناهي الصغر

يوجــد أدنــاه العوامــل والمؤشــرات الرئيســية المطلــوب وضعها 
فــي االعتبــار عنــد تقييــم األداء االجتماعــي إلحــدى مؤسســات 
التمويــل متناهــي الصغــر. كمــا هــو مذكور فــي الفصــل الثامن، 
ــي  ــل متناه ــات التموي ــدى مؤسس ــي إلح ــد األداء االجتماع يع
فــي  المطلــوب وضعهــا  الرئيســية  المعاييــر  الصغــر أحــد 
االعتبــار عنــد اختيــار شــريك مناســب مــن مؤسســات التمويــل 
متناهــي الصغــر. اعتمــد هــذا الموجــز علــى اإلرشــادات التــي 
وضعتهــا لجنــة التبــادل واالنعكاس واالســتعالمات حــول أنظمة 
االدخــار االئتمانــي )CERISE(46.  تنقســم اإلرشــادات إلــى 
أربعــة موضوعــات رئيســية: االنتشــار والوصــول إلــى الفقــراء 
ــالء  ــا للعم ــات وفًق ــات والمنتج ــل الخدم ــن؛ وتعدي والمحرومي
المســتهدفين؛ وتحســين رأس المــال االجتماعــي والسياســي 
للعمــالء؛ والمســؤولية االجتماعيــة لمؤسســة التمويــل متناهــي 

الصغــر.

1- االنتشار والوصول إلى الفقراء والمحرومين
ــل متناهــي الصغــر المناطــق  ← هــل تحــدد مؤسســة التموي

التــي تعمــل فيهــا علــى أســاس الفقــر والحرمــان )المناطق 
الحضريــة الفقيــرة والمناطــق الريفيــة البعيــدة؟

ــل  ← ــك، فكيــف ُتجــري مؤسســة التموي ــوم بذل إذا كانــت تق
الدراســات االجتماعيــة االقتصاديــة  الصغــر  متناهــي 

ــرة؟ ــق الفقي ــد المناط لتحدي
هــل تســتخدم مؤسســة التمويــل متناهــي الصغر مؤشــرات  ←

ذلــك(  غيــر  المزرعــة،  حجــم  )األمّيــة،  موضوعيــة 
ــارها؟ ــق انتش ــين عم ــاركية لتحس ــروة التش ــف الث وتصني

هــل توافــق مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر علــى  ←
توفيــر القــروض المؤمنــة فقــط بالضمانــات االجتماعيــة 

 ،)CERISE( ــي ــادل واالنعــكاس واالســتعالمات حــول أنظمــة االدخــار االئتمان ــة التب لجن  46
.2011 االجتماعــي،  األداء  مؤشــرات 
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ــات  ــر، ضمان ــات الغي ــة، توصي ــات التضامني )المجموع
ــل(؟ ــة أق تجاري

هــل تضــع مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر سياســات  ←
أو منهجيــات محــددة للوصــول إلــى مناطــق بعيــدة أو 
لتســهيل الوصــول إلــى ســكان محروميــن أو عمــالء 

ــراء؟ فق
ــا  ← ــر قروًض ــي الصغ ــل متناه ــر مؤسســة التموي ــل توف ه

ــن  ــل م ــا أق ــراء )قروًض ــول الفق ــهيل وص ــرة لتس صغي
ــرد(؟ ــي للف ــل القوم ــي الدخ ــن إجمال 30% م

هــل تســمح مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر باألقســاط  ←
ــي الدخــل القومــي  ــل مــن %1 مــن إجمال ــرة )أق الصغي

للفــرد(؟
فتــح  ← الصغــر  متناهــي  التمويــل  مؤسســة  تتيــح  هــل 

ــن 1%  ــل م ــًدا )أق ــرة ج ــغ صغي ــر بمبال ــابات توفي حس
مــن إجمالــي الدخــل القومــي للفــرد(؟

مــا نســبة الفــروع التــي تقــع فــي المناطــق التــي ال توجــد  ←
فيهــا مؤسســات تمويــل متناهــي الصغــر أخــرى أو بنــوك؟

ما نسبة المقترضات النساء؟ ←
ما نسبة العمالء من الفئة األشد فقًرا؟ ←
ما نسبة قروض الشركات الناشئة؟ ←
ما نسبة المستفيدين الجدد من القروض؟ ←
هــل تقــدم مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر دعًمــا  ←

بينًيــا لفروعهــا المختلفــة أو منتجــات القــروض المختلفــة 
ــا؟ الخاصــة به

2- تعديل الخدمات والمنتجات وفًقا للعماء المستهدفين
ــا  ← ــي تقدمه ــروض الت ــة لمنتجــات الق ــواع المختلف ــا األن م

ــر؟ ــل متناهــي الصغ مؤسســة التموي
ــا  ← ــر قروًض ــي الصغ ــل متناه ــر مؤسســة التموي ــل توف ه

ــة؟ ــوارئ االجتماعي ــاالت الط لح
ــا  ← ــر قروًض ــي الصغ ــل متناه ــر مؤسســة التموي ــل توف ه

ــروة؟ ــن الث ــاج وتكوي ــات اإلنت ــة الحتياج مخصص
ــروع  ← ــل متناهــي الصغــر للف هــل تســمح مؤسســة التموي

ــات  ــا الحتياج ــا وفًق ــا وخدماته ــل منتجاته ــة بتعدي المحلي
ــالء؟ العم

هــل تقتــرح مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر منتجــات  ←
التوفيــر الطوعــي؟ وهــل هــذه المنتجــات مخصصــة وفًقــا 

لالحتياجــات االجتماعيــة للعمــالء؟
الصغــر  ← متناهــي  التمويــل  مؤسســة  تســتخدم  هــل 

ــن  ــالء الحاليي ــد احتياجــات العم البحــث التســويقي لتحدي
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لمحتمليــن؟ وا
إلــى أي مــدى يعــد نظــام الســداد بواســطة العمــالء  ←

ــر  ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــرح مؤسس ــل تقت ــا )ه مرًن
أســاليب مختلفــة، وهــل يتــم تحديــد الجــدول الزمنــي مــع 

العمــالء(؟
ــالت  ← ــهيل المعام ــى تس ــروض إل ــؤولو الق ــأ مس ــل يلج ه

حتــى ال يضطــر العمــالء إلــى الســفر إلــى مؤسســة 
التمويــل متناهــي الصغــر؟

هــل تتوافــق ســاعات العمــل مــع احتياجــات األشــخاص  ←
ــر اســتضعاًفا؟ األكث

كــم عــدد االســتطالعات الســوقية التــي أجرتهــا مؤسســة  ←
التمويــل متناهــي الصغــر لتحســين جــودة خدمــة العمــالء؟

هــل تعلــم مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر أســباب  ←
انســحاب أو عــدم نشــاط العمــالء؟

هــل تمتلــك مؤسســة التمويــل متناهــي الصغر اســتراتيجية  ←
ــة  ــر المالي ــات غي ــن الخدم ــط بي ــتباقية للرب ــددة واس مح
ــى  ــب عل ــالء )التدري ــل العم ــن أج ــة م ــات المالي والخدم
ــة(؟ ــات الصحي ــة، الخدم ــراءة والكتاب ــال، الق إدارة األعم
للعمــاء  السياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المزايــا   -3

وعائاتهــم
هــل تتبــع مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر التغييــرات  ←

فــي مســتويات الفقــر أو الحالــة االقتصاديــة للعمــالء علــى 
مــدار الوقــت؟

هــل تمتلك مؤسســة التمويــل متناهي الصغــر نظام حوافز  ←
للعامليــن لديهــا يتعلق بأهداف األداء االجتماعي؟

هــل تتخــذ مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر تدابيــر  ←
تصحيحيــة نتيجــة للتأثيــرات الســلبية علــى التماســك 

العمــالء؟ أو رفاهيــة  االجتماعــي 
الصغــر  ← متناهــي  التمويــل  مؤسســة  تمتلــك  هــل 

األربــاح  اســتخدام  كيفيــة  حــول  رســمية  سياســة 
التــي حصلــت عليهــا مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر 

العمــالء؟ إلفــادة 
هــل يمتلــك العمــالء صالحيــة وصــول إلــى القوائــم  ←

الصغــر؟ متناهــي  التمويــل  بمؤسســة  الخاصــة  الماليــة 
ما نسبة النمو الموضحة فيما يتعلق بالتوفير الطوعي؟ ←
ــالء؟ وهــل يشــاركون  ← ــن عــن العم هــل يوجــد أي ممثلي

ــرار؟ ــة صناعــة الق ــي عملي ف
إن وجد، فكيف تم اختيارهم؟ ←
هــل توجــد شــبكة عمــالء يمكنهــا مشــاركة وحــل بعــض  ←
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ــى  ــول إل ــر الوص ــالء غي ــه العم ــي تواج ــكالت الت المش
ــة؟ ــات المالي الخدم

متناهــي  التمويــل  لمؤسســة  االجتماعيــة  المســؤولية   -4
الصغــر

كيــف تديــر مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر العامليــن  ←
لديهــا )المزايــا، الشــفافية، التدريــب والتمكيــن(؟

التمويــل متناهــي الصغــر  ← الــذي تفعلــه مؤسســة  مــا 
للعمــالء؟ الزائــدة  المديونيــة  لتجنــب 

أي  ← الصغــر  متناهــي  التمويــل  مؤسســة  أجــرت  هــل 
واالقتصــادي  االجتماعــي  التأثيــر  لتقييــم  دراســات 
للخدمــات التــي تقدمهــا )عمليــة االختيــار، والضغــط 
للســداد، التأثيــر علــى الروابــط االجتماعيــة بيــن العائلــة 

عنــد منــح قــروض للنســاء، وغيرهــا(؟
هــل توفــر مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر تأميًنا يجنب  ←

العائلــة عــبء الديــون فــي حالة وفــاة المقترض؟
ــة  ← ــر سياس ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــك مؤسس ــل تمتل ه

بيئيــة لممارســاتها وللمشــروعات متناهيــة الصغــر التــي 
ُتمّولهــا؟

ــة  ← ــر سياس ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــك مؤسس ــل تمتل ه
لــة بواســطة القــروض  محــددة تتعلــق باألنشــطة الُمموَّ
الفرديــة التــي تمتلــك قيمــة اجتماعيــة كبيــرة بالنســبة 
تبــدو  التــي  التمويــل  )مشــروعات  المحلــي  للمجتمــع 
محفوفــة بالمخاطــر ولكنهــا مبتكــرة ولهــا تأثيــر اجتماعــي 

إيجابــي(؟
متناهــي  ← التمويــل  مؤسســة  ســاعدت  مــدى  أي  إلــى 

الصغــر المجتمــع المحلــي مــن خــالل تقديــم الدعــم 
المجتمعيــة؟ للمشــروعات  المالــي 

هــل تمتلــك مؤسســة التمويــل متناهــي الصغــر إجــراءات  ←
الســتقبال الشــكاوى مــن العمــالء وهــل أوضحتهــا لهــم؟
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المھمة
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر منظمة مستقلة ومحایدة وغیر متحیزة، تؤدي مھمة 
الداخلي  والعنف  الحرب  وكرامة ضحایا  أرواح  حمایة  في  تتمثل  بحتة  إنسانیة 
وتقدیم المساعدة لھم. وتسعى اللجنة الدولیة إلى تفادي المعاناة عن طریق نشر 
وتعزیز القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانیة العالمیة. أُنشئت اللجنة الدولیة 
الدولیة  والحركة  جنیف  اتفاقیات  عنھ  انبثقت  الذي  المصدر  وھي  عام 1863 
للصلیب األحمر والھالل األحمر. وھي توجھ وتنسق األنشطة الدولیة التي تنفذھا 

الحركة في حاالت النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.
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