
ويستهدف نموذج التخرج من الفقر ”الفئات شديدة الفقر“ ـ وهم األفراد 

األمن  انعدام  من  نفسه  الوقت  في  ويعانون  أصول  أية  يملكون  ال  الذين 

الغذائي بصورة مزمنة. فعادة ما تساعد شبكات األمان هذه الفئات األكثر 

ً على االستمرار في العيش بما يكفل لهم قوت يومهم، ولكنها ال تتيح  فقرا

لهم إمكانية تكوين األصول والثروات الالزمة. ويجمع برنامج التخرج من 

الفقر بين توفير المساندة لتلبية االحتياجات الفورية للفقراء، واالستثمار 

في األجل األطول في مجاالت التدريب والخدمات المالية وتنمية األعمال 

التجارية، وذلك حتى تكون الفئات شديدة الفقر قادرة في غضون عامين 

على مساعدة أنفسها على الخروج من براثن الفقر المدقع. ويناقش هذا 

الموجز الدروس األولى المستفادة من تنفيذ هذا النموذج.

النموذج

تحت  من  خرجوا  الذين  األفراد  إلى  الفقر“  من  ”التخرج  مصطلح  يشير 

تمكنهم  للدخل  مدرة  أنشطة  بدءوا  ثم  األمان  شبكات  برامج  مظلة 

لجنة  وكانت  خارجية.  إعانات  أية  إلى  الحاجة  دون  أنفسهم  إعالة  من 

السنوات  مدار  وعلى  النهج.  هذا  وضع  من  أول  هي  بنغالديش  في  براك 

نحو  خاص  بشكل  الموجه  براك  لجنة  برنامج  نجح  الماضية،  الخمس 

تتمتع  ـ  معيشية  أسرة  ألف  إلى 800  الوصول  في  الفقر  شديدة  الفئات 

نسبة 70 في المائة منها حالياً باألمن الغذائي ولديها أنشطة اقتصادية 

مستدامة خاصة بها.

ومنذ عام 2006، قامت المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) 

البيئات األخرى.  بتكييف تجربة لجنة براك لتطبقها في  ومؤسسة فورد 

كل  في  تجريبية  الفقر  من  تخرج  مشروعات  تسعة  تنفيذ  حالياً  ويجري 

ويشمل  واليمن،  وبيرو  وباكستان  والهند  وهندوراس  وهايتي  إثيوبيا  من 

ذلك أشكاالًً مؤسسية وأوضاع اقتصادية وثقافات متنوعة. ويجري تنفيذ 

الجهات  بين  فيما  شراكة  عالقات  خالل  من  التجريبية  المشروعات  هذه 

شبكات  وبرامج  الحكومية  غير  والمنظمات  المالية  للخدمات  المقدمة 

األمان الحكومية.1 ويقيس العديد من هذه المشروعات التجريبية أثر هذا 

البرنامج على حياة األفراد عن طريق إجراء تقييمات عشوائية صارمة لألثر 

وأبحاث نوعية.

ونموذج التخرج من الفقر هو نموذج شامل ومكثف، ويتطلب مستوى عالياً 

من تضافر الجهود. ويكمن العامل األساسي في الترتيب الدقيق للخدمات 

اإلنمائية، باإلضافة إلى الرصد عن كثب، والتفاعل المنتظم بين موظفي 
البرنامج واألسر المعيشية المشاركة.

ً حاسم األهمية لضمان اقتصار االختيار  دُّ االختيار المتأني للعمالء أمرا يُعَ

ً من  ً. ويمكن تحديد الفئات األكثر فقرا على األسر المعيشية األكثر فقرا

خالل ترتيب درجات الثروة على مستوى المجتمع المحلي، واستقصاءات 

األسر المعيشية البسيطة. عالوة على ذلك، أثبتت زيارات كبار المديرين 

لمنازل األسر المعيشية جدواها في تفادي مشاركة األشخاص ميسوري 

ً ألن هذا النموذج يقوم على األنشطة االقتصادية على مستوى  الحال. ونظرا

ذهنياً  أو  بدنياً  القادرين  األشخاص  سوى  إشراك  يتم  ال  المعيشية،  األسر 

على إدارة المشروعات.

دعم  تلقي  في  يبدأون  بقليل،  البرنامج  في  المشاركين  اختيار  وبعد 

حيث  عينية.  وبضائع  سلع  أو  صغير  نقدي  راتب  صورة  في  االستهالك 

يمنحهم هذا الدعم ”فسحة من الوقت اللتقاط األنفاس“ من خالل تحقيق 

االستقرار في معدالت استهالكهم. ويمكن أن يُقدم هذا الدعم عبر أي من 

الدعم  حجم  مناقشة  شأن  ومن  بالفعل.  القائمة  األمان  شبكات  برامج 

التخطيط  في  يساعدهم  وأن  الثقة  جسور  بناء  المشاركين  مع  ومدته 

مستقبالً لمرحلة ما بعد توقف المساندة.

ً للخالص من براثن  إتاحة السبل للفئات األكثر فقرا
الفقر: الدروس األولى المستفادة بشأن تنفيذ نموذج 

التخرج من الفقر

ديسمبر/كانون األول 2009

جز
مو

غالباً ما يتم استبعاد األفراد الواقعين في أدنى سلم االقتصاد من الحصول على خدمات التمويل األصغر، أو أنهم يَستبعدون أنفسهم. 

فالدخل الذي يحصلون عليه عادة ما يكون قليالً للغاية أو ال يُمكن التعويل عليه في سداد القروض أو في االستثمار في أي شيء، ألنه 

 ،ً يكفي بالكاد لالستهالك األساسي للغذاء. وفي بعض البلدان تقوم برامج شبكات األمان بتقديم الخدمات إلى الفئات األكثر فقرا

المجموعة  بدأت  عام 2006،  وفي  مضمونة.  عمالة  برامج  أو  غذائية،  معونات  أو  نقدية،  تحويالت  شكل  على  العادة  في  ذلك  ويكون 

 ً االستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسسة فورد في دراسة إمكانية وضع ”نموذج للتخرج من الفقر“ إلتاحة السبل للفئات األكثر فقرا

.(BRAC براك) للخالص من براثن الفقر المدقع، وذلك من خالل تكييف المنهجية التي طورتها لجنة بنغالديش للنهوض بالريف

يتم تنفيذ المشروعات التجريبية في الهند من قبل مؤسسات إس كيه إس وتريكل أب وباندهان. وينفذ بنك ”فونكوز“ مشروعاً تجريبياً في هاييتي، وذلك في الوقت الذي تنفذ فيه   1
”أوديف“ و”بالن“ مشروعاً في هندوراس، وينفذ اتحاد ”أراويوا“ و”بالن“ مشروعاً آخر في بيرو، كما تنفذ ”جمعية اإلغاثة في تيجراي“ مشروعاً في إثيوبيا، في حين ينفذ ”الصندوق االجتماعي 
للتنمية“ و”صندوق الرعاية االجتماعية“ مشروعاً في اليمن. أما بالنسبة للمشروع التجريبي في باكستان فينفذه ”صندوق تخفيف حدة الفقر“ من خالل خمسة شركاء هم: (”مؤسسة 

أغاخان لخدمات التخطيط والبناء في باكستان“، و”جمعية بادين للتنمية الريفية“، و”اتحاد إنداس“، و”هيئة سينده لتنسيق شؤون عمال الزراعة والحراجة“، و”صندوق أورانجي 
الخيري“).
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الشجاعة  تتولد  للغذاء،  الناس  استهالك  معدالت  تستقر  أن  بمجرد 

أي  لدى  فردية  حسابات  عبر  ذلك  يتم  ما  وعادة  االدخار،  في  للبدء  لديهم 

االنضباط  مبدأ  المنتظم  االدخار  ويرسخ  األصغر.  التمويل  مؤسسات  من 

المالي، ويعرِّف المشاركين المحتملين كذلك بأنشطة مؤسسات التمويل 

معظم  استشعرت  وقد  األصول.  بناء  في  يسهم  أنه  عن  فضالً  األصغر، 

مع  التعامل  بشأن  المشاركين  تثقيف  إلى  الحاجة  التجريبية  المواقع 

النقد وإدارة الشؤون المالية.

ويتلقى المشاركون تدريباً على المهارات الخاصة بكيفية العناية باألصول 

وإدارة أنشطة األعمال. ورغم بدائيته وعدم تطوره، فإن هذا التدريب يكتسي 

درجة كبيرة من األهمية في إدارة أنشطة األعمال الصغيرة الناجحة. كما 

يتيح التدريب معلومات حول األماكن التي يمكن الرجوع إليها للحصول 

على المساعدة والخدمات (العيادة البيطرية على سبيل المثال).

وبعد بضعة شهور من بدء البرنامج، يحصل كل مشارك على شكل من 

به.  خاص  اقتصادي  نشاط  بدء  في  لمساعدته  المدعومة  األصول  أشكال 

القيمة  سالسل  في  الرزق  لكسب  المستدامة  السبل  خيارات  ولتحديد 

المساندة  خدمات  تحليل  يتعين  جدد،  داخلين  استيعاب  يمكنها  التي 

والبنية األساسية للسوق تحليالً دقيقاً بشكل مسبق. وعند تحديد بضعة 

خيارات، يقوم المشارك باالختيار من بين قائمة من األصول، وذلك حسب 

أفضلياته وتجاربه السابقة. وللتخفيف من حدة التعرض للمخاطر، البد 

أن تشارك األسر المعيشية في أنشطة متعددة؛ ويجب المزج بين أصول 

هو  االختيار  عليه  وقع  الذي  األصل  كان  وإذا  األجل،  طويلة  وأخرى  قصيرة 

ثروة حيوانية، يجب أن تكون قادرة على مقاومة األمراض وأن تكون سهلة 

الرعاية. 

المراقبة/الرصد  في  فيتمثل  النموذج  هذا  في  أهمية  األكثر  الجانب  أما 

عمل  فريق  طريق  عن  للمشاركين  المستمر  والتدريب/التأطير  المنتظم 

يكرس جهوده لمثل هذه المهام. فالفئات شديدة الفقر تفتقر بصفة عامة 

إلى الثقة بالنفس وإلى رأس المال االجتماعي. وعلى الرغم من أن التدريب 

على اكتساب المهارات يُكسب الكثيرَ من الخبرة ويساعد في بناء الثقة، 

فإنه ال يكون كافياً عادة لتعزيز الثقة بالنفس. وال تتيح الزيارات األسبوعية 

التي يقوم بها موظفو البرنامج لألسر المعيشية القيام بالرصد والمتابعة 

فحسب، لكنها تتيح أيضاً ”تدريبهم وتأطيرهم“ على مدار مدة البرنامج 

خط الفقر

فقر مدقع

الرصد املنتظم
• الدعم /املساندة الصحية

• الرسائل االجتماعية

0 شهر3 شهور6 شهور  ً 21 شهرا  ً 24 شهرا

اختيار العمالء

دعم االستهالك

خدمات االدخار

التدريب على اكتساب املهارات

حتويل األصول

سبل مستدامة 
لكسب الرزق

حتليالت 
السوق

القدرة على احلصول على االئتمان

منوذج التخرج من الفقر
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يقوم  االجتماعات،  هذه  خالل  ومن   .ً شهرا  24 إلى   18 بين  ما  تتراوح  التي 

أنشطة  تخطيط  منها  عدة،  أمور  في  المشاركين  بمساعدة  الموظفون 

األعمال وإدارة األموال، جنباً إلى جنب مع الدعم االجتماعي وتقديم خدمات 
الرعاية الصحية والوقاية من األمراض. وفي حاالت عديدة، تبين أن التواصل 

مع جهات مقدمة لخدمات الرعاية الصحيةـ  سواء كانت عيادات حكومية 

أو جهات أخرى غير حكومية ـ أثبت أهميته الحاسمة. كما اتضح أن نهج 

يساعد  الذاتية  المساعدة  وجماعات  الجماعية  االجتماعات  في  األقران 

أيضاً في بناء الثقة. وقد أنشأت العديد من المشروعات التجريبية ”لجان 

مثل  المحلية،  المجتمعات  قادة  عادة  تضم  والتي  القروية“،  المساعدة 

رجال الدين أو المدرسين أو شيوخ القرى. وتساند هذه اللجان المشاركين 

البرنامج.  انتهاء  مساعداتها بعد  تستمر  ويمكن أن  البرنامج،  مدة  طوال 

كما تقدم هذه اللجان للمشاركين دعماً عن قرب، وتعمل على إدماج األفراد 

البرنامج  موظفي  كاهل  تثقل  أن  دون  المحلي،  المجتمع  في  المنعزلين 

بأعباء إضافية.

تتسم المشروعات التجريبية بالتنظيم الكبير وذلك بغرض تأهيل األسر 

للبرنامج.  نهائي  كهدف  المستدامة  الرزق  كسب  سبل  على  للحصول 

وتعتمد البرامج نُهجاً تعاقدية، تضع من خاللها أهدافاً واضحة للمشاركين. 

وفي الوقت الذي يتركز فيه الهدف الرئيسي من كل المشروعات التجريبية 

البرامج  فإن  المدقع،  الفقر  براثن  من  اإلفالت  في  األفراد  مساعدة  حول 

المنفردة تضع لنفسها معايير تخرج من الفقر خاصة بها حسب السياق 

الذي يتم تنفيذ كل منها فيه. فتحقيق األمن الغذائي، واستقرار مستوى 

الدخل، والحصول على الرعاية الصحية، ووضع خطة من أجل المستقبل، 

تعد عناصر رئيسية تساعد على اإلفالت من براثن الفقر المدقع. وفي بعض 

متمرسين،  أصغر  تمويل  عمالء  البرامج  في  المشاركون  يصبح  الحاالت، 

حيث يقومون باستخدام خدمات االدخار، واالقتراض، وسداد القروض.

وتتباين مراحل التطور الخاصة بالمشروعات التسعة التجريبية للمجموعة 

االستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسسة فورد ـ فأربعة مشروعات منها 

الخمسة  المشروعات  أن  حين  في  الفقر  من  التخرج  مرحلة  إلى  وصلت 

األخرى مازالت في قيد التنفيذ. وقد نجح مشروع بنك فونكوز في هايتي في 

تخريج 143 من أصل 150 مشاركاً. وذلك بسبب أن غالبية غير المتخرجين 

لمعالجة  ملحة  مساعدات  أنشطة  تتطلب  منطقة  في  يقطنون  كانوا 

مرحلة ما بعد اإلعصار، وقد اختار بنك فانكوز أال يوسع عملياته في مثل 

فقد  البنغال،  غرب  في  باندهان،  لمؤسسة  بالنسبة  أما  المنطقة.  هذه 

بلغت نسبة معدل التخريج لديها 97 في المائة، وبدأت المؤسسة بالفعل 

في توسيع نطاق أنشطتها وزيادة جهودها في المناطق الحضرية والريفية. 

وبالنسبة لمؤسسة تريكل أب (Trickle Up)، في غرب البنغال أيضاً، واجه 

انتشار  ومنها  البداية،  منذ  الكبرى  التحديات  من  العديد  المشاركون 

أنفلونزا الطيور وأمراض أخرى وفيضانات وإعصار حاد، وعلى الرغم من ذلك 

فقد تم تأهيل 258 من أصل 300 مشارك في برنامج المشروعات التجريبية 

في أكتوبر/تشرين األول 2009. ويملك كل من المشاركين أصوالً بقيمة 150 

ً أمريكياً ومصادر متنوعة أخرى  ً أمريكياً ومدخرات بأكثر من 20 دوالرا دوالرا

من األرباح. أما بالنسبة لمؤسسة إس كيه إس (SKS)، في أندرا براديش، 

فقد خرجت 360 من أصل 426 مشاركاً على دفعات بحلول أكتوبر/تشرين 

األول 2009. وتتوقع المؤسسة، بعد تخريج الدفعة الرابعة، أن تصل نسبة 

معدل التخريج لديها إلى 97 في المائة. 

من  للحد  مستمر  أثر  ذا  التأهيل  نموذج  كان  إذا  فيما  نبحث  أن  لنا  ويبقى 

الفقر على المدى الطويل، أو أن المشاركين سيتراجعون دون دعم مستمر. 

كما أن أبحاث األثر التي تجريها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

ومؤسسة فورد المتخصصة ستواصل رصد تلك النتائج، التي ال يتسنى 

التعرف عليها إال على المدى الطويل.

الشراكات

هذا  مكونات  كافة  تقديم  يمكنها  التي  المؤسسات  من  القليل  هناك 

النموذج على نحو فعال. ويكون البرنامج في المعتاد نتاجاً لتعاون مشترك 

بين ثالثة شركاء: إحدى جهات تقديم الخدمات المالية (في الغالب إحدى 

كسب  سبل  تقديم  أو  توفير  جهات  وإحدى  األصغر)،  التمويل  مؤسسات 

الجهات  وإحدى  الحكومية)،  غير  المنظمات  إحدى  الغالب  (في  الرزق 

على  االعتماد  المفيد  من  يكون  قد  كما  الصحية.  للخدمات  المقدمة 

شركاء إضافيين، كبرنامج لإلرشاد الزراعي، حسب سبل كسب الرزق التي 

يسعى المشاركون للتكسب من خاللها. وعادة ما تكون إحدى المؤسسات 

مشروعها  بدأت  عندما  الهند،  البنغال،  غرب  في  باندهان  مؤسسة  تقم  لم 
التجريبي بتشكيل ”لجنة مساعدة قروية“ مثلما كان الحال بالنسبة للجنة 
براك. وحدث في حالتين أن تعرض مشاركان في البرنامج لسرقة مواشيهما 
أثر  اقتفاء  تم  الحالتين،  هاتين  وفي  لهم.  مجاورة  قرى  من  شباب  بواسطة 
اللصوص عن طريق مساعدة شيوخ القرية كما تم جمع تعويضات من أجل 
في  البدء  على  باندهان  مؤسسةَ  هذا  وحث  المتضررين.  الماشية  أصحاب 
إنشاء لجان قروية في كل قرية. وتعمل مثل هذه اللجان اآلن على ضمان توفير 
األمن واألمان للمشاركين، وتقديم المشورة لهم، حتى إنها تعمل كوسيط 

في حاالت العنف األسري وإساءة استخدام الكحوليات.

بنك  نفذه  الذي  التجريبي  المشروع  وهو  مايو،  الفي  تشيمين  مشروع  بلغ 
فونكوز في هايتي، مرحلة التخريج في مستهل عام 2009. حيث تم اختيار 
األشد  الفئات  من  مشاركاً  وعددهم 150  المشروع  برنامج  في  المشاركين 
فقراً، واألشد افتقاراً لألمن الغذائي، واألسر المعيشية األكثر ضعفاً واألكثر 
. وقد حدد  تعرضاً للمعاناة في هايتي، والتي ال تحصل على دعم أسري كافٍ
بنك فونكوز مجموعة من المعايير التي يجب توافرها لدى المشاركين للتخرج 
من هذا البرنامج، وهي كما يلي: توافر مصدر آمن لإلمداد بالغذاء على األقل 
على  ونشاطين  التأسيس،  جيدة  بنية  ذي  مالئم  ومسكن  يومياً،  واحدة  مرة 
يْن للدخل، وامتالك أصول بقيمة 150 دوالراً أمريكياً كحد أدنى، إلى  رَّ دِ األقل مُ
جانب وجود خطة من أجل مستقبلهم. وقد استوفت نسبة 95 في المائة من 
إجمالي المشاركين المائة والخمسين هذه المعايير وتم تخريجهم في إطار 
هذا المشروع التجريبي. كما توجه 70 في المائة من المتخرجين على الفور 
القتراض مبلغ 25 دوالراً كقرض أول، ويمثل ذلك خطوة على الطريق لالستفادة 

من أدوات القروض العادية التي يمنحها بنك فونكوز.



الرائدة، مثل جهة تقديم الخدمات المالية، أو جهة توفير سبل كسب 
المؤسسات  هذه  أن  إال  النموذج،  هذا  تقود  التي  الغالب  في  هي   - الرزق 

الرائدة ال يمكنها تحقيق النتائج المرجوة بمفردها.

قبل  من  ميسرة  بشروط  األجل  طويل  تمويل  إلى  التخريج  برامج  تحتاج 

إحدى الجهات المانحة أو إحدى الحكومات. وفي الوقت الذي يهدف فيه 

إلى  االجتماعية  اإلعانة  تلقي  مُ تحويل  إلى  المطاف  نهاية  في  النموذج 

أصحاب مؤسسات أعمال مستدامة أو أشخاص يعتمدون على الكسب 

الحر، نجد أن المشاركين المستهدفين سوف يحتاجون إلى دعم مالي 

مقدمة  المؤسسات  معظم  شأن  ذلك  في  شأنُهم  الوقت،  لبعض 

الخدمات. وبوجه خاص، فإن على مؤسسات التمويل األصغر أن تعي أن 

. فمؤسسات التمويل األصغر  برامج التخريج لن تعود عليها بدخل صافٍ

التي تشارك في المشروعات التجريبية تنظر لمشاركتها على أنها شكل 

من أشكال المسؤولية االجتماعية للشركات على المدى القصير، وأنها 

الطويل.  إلى  المتوسط  المدى  على  جدد  عمالء  لكسب  محتمل  مصدر 

وفي حاالت قليلة، تنظر مؤسسات التمويل األصغر إلى مد يد العون لمن 

يعانون من الفقر المدقع على أنه جزء أصيل من مهامها، لكنها تدرك في 

الوقت ذاته حاجة هذه الشريحة من أنشطتها للدعم المالي.

الخاتمة

من  التخرج  في  نجحت  التي  المعيشية  لألسر  المئوية  النسبة  ما 

مثل  تكلفة  وما  المدقع؟  الفقر  خط  وتجاوزت  البرنامج  هذا  خالل 

العمل،  فرص  لتوفير  بالنسبة  البرنامج  هذا  فوائد  وما  البرامج؟  هذه 

وخلق أنشطة اقتصادية جديدة، وتحسين أحوال التغذية والتعليم؟ 

من  البعض  خروج  عند  الحكومة  تحققها  التي  الوفورات  حجم  وما 

الرعاية  تكاليف  تقليص  ثم  ومن  األمان  شبكات  برامج  مظلة  تحت 

الصحية؟ إننا في هذه المرحلة األولى من برنامج التخريج للمجموعة 

االستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسسة فورد، ننظر إلى كيفية عمل 

النموذج في سياقات متباينة، وفي ظل ترتيبات مؤسسية مختلفة. 

أما بالنسبة للمرحلة التالية، فسوف نقوم بتوسيع نطاق هذه النظرة 

الرزق  كسب  بسبل  ومقارنته  وفوائده،  النموذج  هذا  تكلفة  لتشمل 

كبرامج  تنفيذها  يتم  والتي  األمان،  لشبكات  التدخلية  واإلجراءات 

مستقلة. 
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ميادة الزغبي وأودي دي مونتسكويو، باالشتراك مع سيد هاشمي

الجهة الموفرة لسبل 
كسب الرزق
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لألنشطة المدرة الدخل    

الجهة المقدمة 
للخدمات الصحية

تقع مرافقها بالقرب من أماكن   •  
إقامة المنتفعين من الخدمات   

الجهة المقدمة للخدمات المالية
مؤسسة تمويل أصغر أو جهة أخرى   •  

مقدمة للخدمات المالية لديها رسالة    
اجتماعية قوية   


