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التحدي
على الرغم من أنه يمكن مالحظة التقدم الملموس الُمنجز في الحد من الفقر خالل العقود الماضية، ال يزال هناك عدد كبير غير 
مقبول من األشخاص يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية. ويعد عدم إمكانية وصول الناس إلى الخدمات المالية عائًقا 
رئيسًيا أمام التنمية في العالم اليوم. وينطبق هذا التحدي على كل من كينيا وإثيوبيا. يعاني غالبية فقراء العالم، الذين يعيشون في 
مناطق ريفية، من المستوى التعليمي المتدني ويعملون في القطاع الزراعي. ومن أجل القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل 

مكان، من الضروري ضمان وصول جميع الرجال والنساء إلى الخدمات المالية، بما في ذلك التمويل البالغ الصغر.

نحو إيجاد حل
 ،)Norec( يهدف مشروع "النهوض بالتمويل البالغ الصغر لتحسين سبل العيش"، البدعم من الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
إلى تعزيز الوصول إلى التمويل لصغار المزارعين، واألسر ذات الدخل المنخفض، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة الحجم 
من خالل التمويل البالغ الصغر المستدام والشامل. من خالل تطوير المنتجات المالية التي تستجيب الحتياجات العمالء، وتحسين 
خدمات العمالء، وتقديم الخدمات المالية التكنولوجية والتدريب الفّعال للعمالء، تهدف "وكالة التنمية K-Rep" من كينيا ومؤسسة 
المالية  الخدمات  وتقديم  المالي  الشمول  تحقيق  إلى  إثيوبيا  من   )Wasasa Microfinance( الصغر  البالغ  للتمويل  واساسا 
 Wasasa( ومؤسسة واساسا للتمويل البالغ الصغر "K-Rep لشرائح أوسع من السكان. تعمل كال المؤسستين، "وكالة التنمية
في  المالي  الشمول  لتعزيز  والخبرة  والمهارات،  والمعرفة،  األفراد،  ويتبادالن  الصغر  البالغ  التمويل  في   ،)Microfinance
المنطقة. تساهم المبادرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة 1 )القضاء على الفقر(، خاصة الغاية 1-4، من خالل تحسين إمكانية 

الوصول إلى الخدمات المالية لألشخاص ذوي الدخل المنخفض. 

تشمل النتائج الرئيسية للمشروع درجة أعلى من الشمول المالي لألشخاص ذوي الدخل المنخفض. يختلف الدور الذي تلعبه 
التكنولوجيا في التمويل البالغ الصغر بشكل كبير بين البلدين، وقد تعلمت المؤسستان أهمية التكنولوجيا كأداة للخدمات المالية.

بالنظر إلى أن كينيا وإثيوبيا لديهما ُنهج مختلفة تماًما للتمويل البالغ الصغر، فإن جميع المشاركين من كلتا المؤسستين يتعرضون 
لوجهات نظر جديدة حول التمويل البالغ الصغر، وقد تعلمت المؤسستان مهارات جديدة في إدارة المحافظ واكتسبتا المعرفة حول 
إجراءات السداد. على المستوى الشخصي، أفاد المشاركون في التبادل بتحقيق مستويات أعلى من الثقة، وزيادة مستوى المرونة 

والقدرة على التكيف، وتحسين مهارات التواصل واللغة.

المؤسسات  بين  التعاون  إطار  في  المحترفين  للموظفين  المشترك  التبادل  هي  المشروع  هذا  في  المستخدمة  الرئيسية  المنهجية 
K-Rep" في كينيا وعشرة من  التنمية  تبادل 20 موظًفا، عشرة من "وكالة  تم  الفترة من 2018 حتى 2020،  الخاصة. في 
مؤسسة واساسا للتمويل البالغ الصغر )Wasasa Microfinance( في إثيوبيا، لمدة ال تقل عن سبعة أشهر. تم تعيين الموظفين 
داخلًيا. وتبقى لهم أيًضا ما ال يقل عن ثالث سنوات من وقت العقد في وقت التبادل. كال هذين العاملين يزيد من فرص تحقيق نتائج 
مستدامة. لكي يكون للبرنامج تأثير واسع وطويل األمد، سيحتاج عدد كبير من الموظفين للمشاركة في برنامج التبادل ليحلوا محل 
من سيغادرون المؤسستين بسبب التناقص الطبيعي. يتم تعيين الموظفين المشاركين في التبادل من إدارات مختلفة في المؤسستين 
من أجل االستعانة بمجموعة متنوعة من الخبرات، مما يؤدي إلى تحسين وزيادة اإلنتاجية على المستوى المؤسسي. كما تم اتخاذ 
عدد من الخطوات األخرى من أجل زيادة فرص تحقيق نتائج مستدامة. وهذه الخطوات تشمل: تكليف األشخاص بالمشاركة في 
برنامج التبادل مع وجود مرشد لضمان التكامل األفضل ونقل المعرفة في مكان عملهم الجديد، وتدريب الموظفين غير المشاركين 

في التبادل، وتوثيق الدروس الرئيسية المستفادة.

النهوض بالتمويل البالغ الصغر لتحسين سبل العيش
تعزيز الوصول المستدام والشامل إلى الخدمات المالية للجميع من أجل ضمان التنمية والقضاء على الفقر

حقوق الطبع والنشر © مملوكة للوكالة 
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المتبادل )Norec( فيما  للتعاون  النرويجية  بالوكالة  التيسير الخاص  إن مفهوم 
للمؤسسات  أمواالً  يوفر  فهو  جدواه.  أثبت  مفهوم  هو  الثالثي  بالتعاون  يتعلق 
 Norec تخطط  للتنمية.  أمواالً  يوّفر  وكذلك  للمشروع  الموظفين  تعّين  التي 
لالجتماعات، وتجري مراجعات للمشروعات في منتصف المدة، وتوفر التدريب 
التبادل  التبادل وكذلك لمن ينسقون المشاريع. يعد مفهوم  للمشاركين في برامج 
المشترك للموظفين المهرة داخل مجموعة متنوعة من القطاعات نموذًجا شديد 

التنوع لتطوير المهارات، والمعرفة، والقدرات. 

المبتكرة  الجوانب  من  للمشروع  األفقي  والتصميم  التبادل  على  التركيز  يعد 
سيساعدهما  التي  االحتياجات  مشترك  بشكل  المؤسستان  حددت  فقد  للمشروع. 
المؤسسات  تهدف  التي  النتائج  بعض  وتكون  بها.  الوفاء  على  التبادل  برنامج 
للجميع.  مشترًكا  يكون  وبعضها  منها،  كل  على  مقتصرة  تحقيقها  إلى  الخاصة 
يساهم كال الشريكين بنقاط القوة الخاصة بهما ويتعلمان من بعضهما البعض. في 
كثير من األحيان في مجال التعاون اإلنمائي، يتم تصميم المشاريع على أساس نقل 

التقنيات من جهة مانحة إلى بلد متلٍق. لكن تقدير قيمة المعرفة لدى الجميع يمنح 
مسؤولية أكبر، ومشاركة أعلى، واستدامة أطول للمشروع. 

جهة االتصال:
االسم: السيد/ هيلج إيسبي
المنصب: كبير مستشارين

)Norec( المنظمة: الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
helge.espe@norec.no :عنوان البريد اإللكتروني

االسم: السيدة/ ماريت باكن
المنصب: مدير البرامج

)Norec( المنظمة: الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
 marit.bakken@norec.no :عنوان البريد اإللكتروني

اسم المشروع: النهوض بالتمويل البالغ الصغر لتحسين سبل العيش
الدول / األقاليم: إثيوبيا، كينيا، النرويج 

)Norec( المرشِّح: الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
هدف )أهداف( التنمية المستدامة: 4-1، 9-17 

)Norec( مقدم الدعم: الوكالة النرويجية للتعاون المتبادل
)Wasasa Microfinance( مؤسسة واساسا للتمويل البالغ الصغر ،)كينيا( K-Rep هيئات التنفيذ: وكالة التنمية

حالة المشروع: جاٍر التنفيذ
فترة المشروع: 2018–2020

 https://bit.ly/3hsRTZj :رابط الممارسة الجيدة
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