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الكلمات الدالة :المشروعات الصغيرة ،المرأة الريفية،
التمكين ،الفقر
الموجـــز
يشكل الفقر أحد تحديات التنمية فى مجتمعات
الدول النامية بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة،
ولذا جاء القضاء على حدة الفقر على قمة أولويات
أهداف األلفية الثالثة ،ففى عام  2002تم تصنيف
 %20.4من الشعب المصرى بوصفه يعانى من فقر
موضوعى (مطلق) ،وهذا يعنى أن حوالى  13.7مليون
نسمة يعجزون عن الحصول على احتياجاتهم االساسية
من طعام وغيره .ومن ناحية أخرى فإن نحو %31.8
من المصريين يعانون من فقر غير موضوعى (ذاتى).
إن مخاطر الفقر بالنسبة لكل من الرجل والمرأة
تبدو ظاهريأ متساوية ،إال أن المرأة بشكل عام واألسر
التى تعولها المرأة بشكل خاص تعانى أكثر .ومن ثم فإن
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى أحد اآلليات
التى تعاون على مكافحة الفقر وخاصة بين االناث،
وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين كافة االطراف
والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،إضافة الى
إصالح القطاع المالى وتحفيزه للتعامل مع االحتياجات
المحلية والمالية للمشروعات الصغيرة على أساس
اقتصادى سليم ،مع تيسير حصول الفقراء من الرجال
والنساء على الخدمات المالية المناسبة.
وفى ضوء ماسبق تحاول الدراسة الحالية أن
توصف حالة الفقر فى مصر ،والمنظومة التى تحيط
والجهات القائمة عليها،
بالمشروعات الصغيرة
والمستفيدين وخاصة المرأة الريفية ،وذلك من خالل
(سلم البحث فى  10مارس )2013
(ووفق على البحث فى  25مارس )2013

االعتماد على االستعراض المرجعى المتاح فى
االدبيات المختلفة والتى تناولت الفقر والفقراء،
والمشروعات الصغيرة ،والبيانات االحصائية الثانوية،
مع االعتماد على أسلوب دراسة الحالة لتوصيف
وتحليل تجربة أحد الجمعيات األهلية والتى تعمل فى
مجال المشروعات الصغيرة ودراسة بعض الحاالت
المستفيدة وذلك فى نطاق ثالثة محافظات هم :الفيوم،
وبنى سويف والمنيا وبلغ إجمالى الحاالت المدوروسة
عشرون حالة ( )20جميعها حصلت على مشروعات
لإلنتاج الحيوانى بقرض دوار حسن .وذلك حتى يتسنى
طرح المشكالت والحلول لتحسين أداء الجهات المقدمة
للمشروعات الصغيرة وأيضا ً المستفيدين منها.
وقد تبين أن أسباب نجاح غالبية المشرروعات يرجرع
لسرربب هررام جرردا ً أال وهررو وجررود الرغبررة الحقيقيررة لرردى
أولئررك المسررتفيدين لتحسررين أحرروالهم المعيشررية ،كمررا أن
المؤسسة ذاتها لعبت دوراً هاما ً يتمثل فى االعتمراد علرى
القيرررادات الطبيعيرررة ختيرررار الحررراالت ،ثرررم عمرررل عقرررود
تضررمن حقرروق كررال الطرررفين ،مررع عمررل ترردريبات فنيررة
تتعلرررق بطبيعرررة المشرررروع ،كمرررا أن المتابعرررة الدوريرررة
والتقييم المستمر للمشروعات لعب دوراً كبيراً فى نجاح
وإسرررتمرارية هرررذه المشرررروعات .أمرررا أسرررباب االخفررراق
فترجع لفقر القدرات لدى المررأة الريفيرة ،والترى تخضرع
لمرررررؤثرات عديررررردة منهرررررا مررررراهو إجتمررررراعى (التنشرررررئة
االجتماعيرررة) ،ومنهرررا مرررا يتعلرررق بالمهرررارات ،ومنهرررا مرررا
يتعلق بالظروف صحية.
المقدمة ومشكلة الدراسة
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يشكل الفقر بمختلف مظاهره من الجوع الجزئى
والدائم ،والحرمان والجهل والمرض وإهدار الكرامة،
إضافة الى التهميش السياسى واالجتماعى واالقتصادى
للبشر وجعا ً فى قلب الوطن العربى الذى يصنف فى
مجموعة دول الدخل المتوسط المنخفض.
وعلى الرغم من أن العالم فى مجموعه يصنف على
أنه متوسط مرتفع الدخل ،مما يعنى أن الوطن العربى
يندرج ضمن الدول والمناطق االقل دخال فى العالم.
والحقيقة أن الوطن العربى تتوافر له موارد هائلة من
الموارد الطبيعية والبشرية ،االمر الذى يؤكد أن الفقر
المنتشر فى ربوع الوطن العربى هو نتاج النظم
السياسية/االجتماعية/واالقتصادية غير العادلة وغير
المعنية بمكافحة الفقر أو بتمكين الفقراء من مساعدة
أنفسهم (النجار ،2005 ،ص.)7 :
وقد جاء القضاء على حدة الفقر على قمة أولويات
أهداف االلفية الثالثة ،ففى عام  2002تم تصنيف
 %20.4من الشعب المصرى بوصفه يعانى من فقر
موضوعى (مطلق) ،وهذا يعنى أن حوالى  13.7مليون
نسمة يعجزون عن الحصول على احتياجاتهم االساسية
من طعام وغيره .ومن ناحية أخرى فإن نحو %31.8
من المصريين يعانون من فقر غير موضوعى (ذاتى)
وهو ما يعنى أن طموحات  %31.8من السكان تفوق
إمكاناتهم.
إن مخاطر الفقر بالنسبة لكل من الرجل والمرأة
تبدو ظاهريأ متساوية ،إال أن المرأة بشكل عام واألسر
التى تعولها المرأة بشكل خاص تعانى أكثر وهو ما
يظهر فى أكثر من مؤشر .فأطفال مثل هذه االسر عادة
ما يتركون التعليم ويضطرون للعمل ،كما تظهر
إختالفات كبيرة عند تطبيق مفهومى الفقر حيث تبدو
معدالت الفقر المطلق أدنى منها بين االسر التى تعولها
إمرأة ( )%16عن تلك التى يعولها رجل ()%21
(الفقر الذاتى ورأس المال االجتماعى ،ص :المقدمة).
وقد أوضح التقرير القطرى الثانى لألهداف التنموية
لأللفية الصادر عن الـ ، 2004 ،UNDP( UNDP
ص ،)7 :أنه من االهمية بمكان وضع خطة عمل
ينصب تركيزها على تحقيق المساواة وتمكين الفقراء
وخلق فرص العمل والجمع بين الموارد المتاحة
والممكنة ،كما توجد حاجة أيضا ً لإلدارة الفعالة ومراقبة
برامج تخفيض مستوى الفقر.

ومن ثم يجب التعامل مع المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر بوصفها أولوية قومية وكأحد آليات
مكافة الفقر ،وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين كافة
االطراف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية،
إضافة الى إصالح القطاع المالى وتحفيزه للتعامل مح
االحتياجات المالية للمشروعات الصغيرة على أساس
اقتصادى سليم ،مع تيسيير حصول الفقراء من الرجال
والنساء على الخدمات المالية المناسبة.
وعلى الرغم من تعدد البرامج التى تهدف الى
مكافحة الفقر من خالل منهجية المشروعات الصغيرة
فى مصر بصفة عامة ،وفى المناطق الريفية بصفة
خاصة ،إال أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها لعدة
أسباب منها ما يتعلق بالمقترضين أنفسهم ،أو بجهات
االقراض أو غيرها من االسباب.
وهناك العديد من التجارب الناجحة فى مجال
المشروعات الصغيرة فى دول عدة ،وخاصة دول
جنوب شرق آسيا والتى لها السبق فى هذا المجال
وحققت معدالت نمو متقدمة حيث قامت بعض هذه
التجارب على مفهوم استخدام المدخالت المتاحة
لتصنيع منتج آولى أو صناعات مغذية تستخدم
مخرجاتها كمدخل فى صناعة أخرى ،ويخرج االنتاج
للسوق المحلى أو للتصدير.
فمن االهمية بمكان عدم تصدير المادة الخام على
إطالقها ،بل يجب أن تدخل على االقل فى مرحلة او
مرحلتين من التصنيع حتى تكتسب أهمية وقيمة مضافة
ترفع من قيمتها االقتصادية .ولعل التجربة الماليزية فى
مكافحة الفقر وتمكين المرأة تجربة جديرة بالتوقف
امامها لنجاح مفرداتها والتى نجحت فى سنوات قليلة أن
تصل بنفسها الى مصاف الدول المتقدمة.
ومن ثم تحاول الدراسة الراهنة أن تستعرض بعض
مالمح الفقر فى مصر بصفة عامة والمرأة بصفة
خاصة ،ومفهوم التمكين ،والمرأة وسوق العمل ،إضافة
الى إلقاء الضوء على المشروعات الصغيرة وبعض
النماذج الناجحة فى هذا الصدد ،واستعراض منظومة
االقراض فى مصر وما لها وما عليها ،وإلقاء الضوء
على احدى تجارب الجمعيات االهلية فى مصر من
خالل دراسة حاالت بعض السيدات االئى حصلن على
مشروعات صغيرة وذلك بغية التأكيد على دور
المنظمات االهلية وما يمكن أن تلعبه فى القضاء على
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المشروعات الصغيرة كآلية لتمكين الريفيات من مكافحة الفقر
الفقر فى مجتمعاتنا الريفية وخاصة المرأة الريفية .كما
تأمل الدراسة أن تقدم لصانعى السياسات التنموية رؤية
تمهد الطريق لتبنى سياسات جديدة وناجحة فى مجال
االقراض وتعديل بعض السياسات سيئة االثر الحالية،
مع فتح المجال جراء المزيد من الدراسات عن دور
منظمات المجتمع المدنى فى الحد من الفقر والتقليل من
ظاهرة تأنيث الفقر ،وأن يكون هناك تكامل وتنسيق بين
تلك الجمعيات حتى التتضارب أنشطتها من جانب،
وتعمل على تشبع مجتمعات أو فئات بعينها بتلك
المشروعات ومن ثم تؤدى لمشكالت أخرى ،وهو ما
يعكس مشكلة الدراسة الراهنة وأهميتها.
أهداف الدراسة
وفى ضوء ما سبق ،فإن الدراسة الراهنة تتطمح
الى تحقيق االهداف التالية:
 .1التعرف على مالمح الفقر الريفى والمشروعات
الصغيرة فى مصر.
 .2التعرف على بعض التجارب المحلية والدولية فى
مجال المشروعات الصغيرة.
 .3التعرف على تجربة أحدى منظمات المجتمع المدنى
"مؤسسة إيد على إيد" فى مجال المشروعات الصغيرة.
 .4التعرف على المشكالت والتحديات التى تواجه
مجال المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المقرضين
والمقترضين.
منهجية الدراسة
تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات النوعية
والتحليلية من خالل توصيف االوضاع الراهنة للفقر
عامة وللمرأة الريفية خاصة ،مدعمة ببعض دراسات
الحالة لتحليل الوضع عن كثب والتعرف بشكل دقيق
على أسباب النجاح والفشل فى المشروعات الصغيرة.
المجال الجغرافى والبشرى
اعتمدت الدراسة على توصيف وتحليل تجربة أحد
الجمعيات االهلية وهى مؤسسة "إيد على إيد" فى مجال
مكافحة الفقر وذلك من خالل تقديم بعض المشروعات
الصغيرة فى مجال االنتاج الحيوانى بقرض حسن الى
السيدات الريفيات فى ثالثة محافظات هى :الفيوم ،بنى
سويف والمنيا .ويبلغ إجمالى عدد األسر المستفيدة من
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المشروع نحو  250أسرة ( 90فى الفيوم ،و 128فى
بنى سويف 32 ،فى المنيا).
وقد تم إختيار دراسات الحالة من واقع كشوف
الحاصلين على تلك المشروعات من المؤسسة بطريقة
عشوائية منتظمة ،حيث تم إختيار  20حالة موزعة
كالتالى 7 :حاالت من محافظة الفيوم ،مركز الفيوم ،من
قرى العامرية ،والصالحية ،والناصرية ،وسيال،
والبسيونية ،و 8حاالت من محافظة بنى سويف ،مركز
الفشن من عزبة أقفاص ،ودلهانس ،وشنرا ،و 5حاالت
من محافظة المنيا ،مركز مغاغة من عزبة حميدة،
يمثلون نحو  %8من إجمالى األسر المستفيدة .مع االخذ
فى االعتبار تباين أعداد الحاصالت على مشروعات
من محافظة ألخرى ،كما أن محافظة المنيا من أحدث
المحافظات التى حصلت على تلك المشروعات من
المؤسسة منذ نحو عام ونصف ،اما المحافظات االخرى
فقد تراوحت المدة من  3-2سنوات .وقد جمعت البيانات
فى شهر أبريل .2013
نتائج الدراسة
نتائـج الهدف االول :مالمـح الفقـر الريفــى
والمشروعات الصغيرة فى مصر
تختص نتائج هذا الهدف بتوضيح بعض المفاهيم
التى تخدم أهداف الدراسة وتتيح إستقراء مالمح الفقر
فى مصر وذلك بإستعراض مفهوم الفقر ومالمحه،
وأيضا ً مساهمة المرأة فى سوق العمل ،والتى تمهد فى
مجملها الى مدخل هام يمكنه أن يسهم فى الحد من
معدالت الفقر المتزايدة عامة ،وبين النساء خاصة أال
وهو المشروعات الصغيرة ،والذى إن أمكن وضع
منظومة متكاملة وغير متعارضة له تهدف فى المقام
االول الى مساعدة الفقراء والفئات المهمشة من جانب،
وبما اليخل بالجوانب التمويلية وا قراضية لمؤسسات
التمويل من جانب أخر ،فإنه يمكن حل مشكالت
مجتمعية كثيرة ألقت بظاللها السلبية على الوطن.
أوال :مفهوم الفقر
أوضحت العديد من الدراسات والتقارير الدولية أن
مفهوم الفقر الينحصر فقط فى فقر الدخل (الفقر
الموضوعى) ،ولكنه يمتد لمفهوم أوسع لما يطلق عليه
الفقر البشرى (الفقر الذاتى) ،والذى يعكس عوامل
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أخرى مثل إعتالل الصحة ،والمستوى المتدنى من
التعليم ،والحرمان من المعرفة ووسائل االتصاالت،
وعدم قدرة الفرد على التمتع بحقوقه االنسانية
والسياسية ،بل والحرمان من الكرامة والثقة واحترام
الذات.
ومن ثم يعرف البعض الفقر -وهو المفهوم الذى
تتبناه الدراسة الحالية -بأنه حالة من الحرمان من
المزايا االقتصادية واالجتماعية والبشرية من مسكن
مالئم ،والمهارات ،والصحة ،والعمل وغيرها من
العناصر والتى توفر فى مجملها قاعدة لتوليد الدخل
واالنتاج فى الحاضر والمستقبل .وهناك أبعاد هامة
للفقر كثيرا ً ما يتم التغاضى عنها وهى الحرية السياسية،
وعدم القدرة على المشاركة فى صنع القرار ،وغياب
األمان الشخصى ،وعدم القدرة على المشاركة فى الحياة
االجتماعية.
ووفقا ً لدراسة البرنامج االنمائى لألمم المتحدة عام
 ،2003فى تحليلها للفقر وأبعاده داخل االقاليم
المصرية ،تبين أن هناك بعض العوامل مثل الفروق فى
مستويات التعليم ،وفرص الحصول على عمل ،وتوفر
الخدمات العامة والطرق واالسواق ،إضافة الى إختالف
الجودة وأنماط الزراعة وملكية االرض الزراعية التى
تؤدى بالضرورة الى إختالف مستوى الرفاهة بين
مختلف األقاليم ،وعدم المساواة فى توزيع المزايا
االقتصادية والبشرية داخل االقليم ،تسهم فى تفاقم الفقر
عامة ،والفقر الذاتى خاصة .فعند تبنى مفهوم الفقر
الموضوعى على سبيل المثال ،وجد أن ريف الوجه
القبلى يعد هو االكثر فقرا ً حيث ترتفع نسبة السكان غير
القادرين على الوفاء بإحتياجاتهم االساسية – المحددة
من خبراء التغذية والفقر – الى أعلى معدالتها والتى
تبلغ نحو .%34.9
ويوضح مسح الدخل واالنفاق واالستهالك (الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واالحصاء )2011/2010 ،أن
 2061جنيه هو قيمة خط الفقر المدقع فى السنة للفرد
أى  172جنيه للفرد فى الشهر ،و 3076جنيها ً هو قيمة
خط الفقر القومى للفرد فى نفس الفترة أى  256جنيها ً
للفرد فى الشهر ،وأن قيمة خط الفقر األعلى يبلغ 4003
جنيه أى  334جنيها ً للفرد فى الشهر ،وتحتاج األسرة
المكونة من خمسة أفراد الى  1270جنيها ً فى الشهر
حتى تستطيع الوفاء بإحتياجاتها األساسية.

ويتسق ما سبق مع النتائج التى تم التوصل اليها من
دراسات الحالة ،حيث تبين أن غالبية دراسات الحالة فى
محافظة الفيوم ( 6حاالت) يمثلون نحو  %85.7من
إجمالى الحاالت المدروسة يقعوا تحت خط الفقر المدقع
حيث يقل الدخل الشهرى للفرد عن  172جنيه ،أما فى
محافظة بنى سويف فكل الحاالت المدروسة ،عدا حالة
واحدة تزيد زيادة طفيفة عن القيمة المحددة لخط الفقر
المطلق ( 175جنيه شهريا ً للفرد) يمثلون نحو %87.5
من إجمالى الحاالت المدروسة ،وأخيرا ً فى محافظة
المنيا نسبة الحاالت التى تقع تحت خط الفقر المدقع
يمثلون  %100من إجمالى الحاالت المدروسة.
ثانياً :المالمح العامة للفقر
يشير تقرير االمم المتحدة القطرى الثانى لألهداف
التنموية لأللفية ( ،2004 ،UNص )11 :أن مصر
ى منخفضا ً من
شهدت خالفا ً لمعظم الدول النامية مستو ً
حيث فقر الدخل با ضافة الى إنخفاض ملحوظ فى
مستويات الفقر خالل العقد الماضى .وقد أعلن أن
تخفيض نسبة الفقر هو أحد االهداف الرئيسسية للخطط
التنموية طويلة االجل فى مصر والتى ترمى للوصول
الى ما نسبته  %6فقط من السكان بحلول عام .2022
وبتحليل البنود الخمسة فى إستراتيجية مصر
لتخفيض الفقر والتى تضمنت تحقيق النمو االقتصادى
لزيادة الدخل وفرص العمل وتنمية المشروعات صغيرة
ومتوسطة الحجم ،وتنمية مهارات الفقراء لرفع مستوى
قدراتهم من خالل التعليم والصحة والتغذية والمشاركة
االجتماعية ،إضافة الى تنمية المرأة وتحسين الفجوة
النوعية ،وإجراءات شبكة السالمة االجتماعية والسيما
النساء ضد االضطرابات المتوقعة وغير المتوقعة فى
الدخل واالستهالك ،وأخيراً الحكم بالمشاركة لمنح
الفقراء مجاال أكبر للتعبير عن أرائهم (،2004 ،UN
ص ،)16 :فإنه من المالحظ أن تلك البنود لم تتحقق
تماما ً حيث كان النمو االقتصادى بطيئا ً الى حد ما ،كما
أن المشروعات الصغيرة والمقدمة من جهات
ومؤسسات عدة واجهتها العديد من المشكالت والتى
أدت لتعثر المقترضين ،وتسببت فى مشكالت تمويلية
لجهات االقراض .أضف الى ذلك وجود تحسن طفيف
فى تنمية المرأة ،إال أن الفجوة النوعية ما زالت موجودة
وخاصة فى المجتمعات ذات الثقافة االجتماعية التى
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المشروعات الصغيرة كآلية لتمكين الريفيات من مكافحة الفقر
التتقبل مشاركة المرأة فى المجاالت القومية المختلفة.
أما إجراءات شبكة السالمة االجتماعية والحكم
التشاركى فلم يتبين لهما أية آثار إيجابية فعلية.
ومن ثم تزايدت معدالت الفقر (موضوعى وغير
موضوعى) بصورة ملحوظة على الرغم من النمو
االقتصادى ،وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات
ولكن عوائدها كانت التوجه لتنمية الفقراء ولكن لفئة
معينة فى المجتمع ،وتوغل الفساد وهو االمر الذى مهد
لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
هناك مجموعتان من المتغيرات االجتماعية-
االقتصادية والتى يمكن من خاللها تحديد مالمح الفقر
فى مجتمع ما ،االولى هى متغيرات الوضع أو المكانة
والتى تعكس الدخل وفرص البقاء للفقراء والتى عادة ما
ترتبط بالحالة االجتماعية والديموجرافية (السن ،تكوين
االسرة ،المستوى التعليمى ،والعمل) ،أما الثانية فهى
مؤشرات المدخالت والعمليات والتى تستخدم لتعريف
أهم العوامل المؤدية للفقر أو مصادر الفقر.
وبتتبرررع مؤشررررات الفقرررر علرررى المسرررتوى القرررومى،
يالحررظ زيررادة تمثيررل الفقررراء "فقرررا ً مطلق راً" فررى قطرراعى
الزراعة والتشييد ،حيث تصل معردالت الفقرر فرى قطراع
الزراعررة الررى نحررو  %24.4كمررا هررو بالجدددول ر ددم 1
(مركدددددز المعلومدددددات ودعدددددم ت دددددا القدددددرار،2010 ،
ص ،)6:وتصرررل الرررى أدناهرررا فرررى قطاعرررات الخررردمات
والبنرروك .ويختلررف االمررر عنررد مالحظررة "الفقررر الررذاتى"
حيث تتراجع معدالته فى قطاع الزراعة ،وهو مرا يمكرن
عرررزوه الرررى الرررى أن الفقرررر الرررذاتى اعلرررى فرررى الحضرررر
وخاصة بين المتعلمين وهى سمات اليتميز بها العاملون
بالقطاع الزراعى (.)2003 ،UNDP
جددول  .1نسرربة الفقرراء والتوزيررع النسرربى لهرم وفقرا ً لطبيعررة
النشاط االقتصادى عام 2008
التوزيع

التوزيع

النسبى

النسبى

للفقراء

للسكان

()%

()%

الزراعة

24.4

47.5

36.0

التعدين

7.5

0.1

0.2

التصنيع

17.6

10.0

10.5

طبيعة النشاط
اال تصادى

نسبة
الفقراء
()%
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الكهرباء

8.4

0.4

0.9

التشييد

27.1

11.2

7.6

التجارة

16.9

11.3

12.3

المطاعم والفنادق

19.5

2.3

2.1

النقل واالتصاالت

11.8

3.5

5.5

التمويل

4.0

0.5

2.1

الخدمات العامة

10.8

13.2

22.6

ا جمالى

18.5

100

100

المصدر :وزارة التنمية االقتصادية2008 ،

ثالثاً :المرأة وسوق العمل
شهد االقتصاد المصرى منذ التسعينات تحوالت
هامة كان من المفترض أن تكون لها إنعكاسات
جوهرية على سوق العمل فى مصر ،وبطبيعة الحال
على فرص المرأة للمشاركة فى هذا السوق .وقد تمثلت
أهم هذه التحوالت فى هيمنة القطاع الخاص على فرص
العمل ،واالتجاه نحو التكتالت االقتصادية وتطبيق
قواعد منظمة التجارة العالمية وغيرها من التحوالت
والتى الشك كانت لها آثار سلبية وأخرى إيجابية على
المجتمع المصرى عامة والريفى خاصة (المجلس
القومى للمرأة ،2001،ص.)47 :
وتعتبر المرأة من أكثر الفئات هشاشة لتلك التغيرات
والتحوالت وهو االمر الذى أدى لظهور مصطلح
"تأنيث الفقر" فى االدبيات المعنية بالفقر والذى يعبر
فى مجمله عن عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية
التى قد تعانيها المرأة فى مختلف المجتمعات ،وينبنى
هذا المفهوم على طرح مؤداه أن الفقر يطول المرأة
أكثر من الرجل ،االمر الذى يؤدى ختالل الفجوة
النوعية بينهما وعدم توزيع ثمار التنمية بينهما بالتساوى
(تقرير التنمية البشرية ،1996 ،ص.)26 :
وعلى صعيد آخر ،تعتبر معدالت مشاركة المرأة
في سوق العمل هي األدنى على مستوى العالم ،كما
تشغل مصر المركز  120من بين  128دولة بالنسبة
لفجوة النوع االجتماعي .وتعتبر مشاركة الشابات في
الحياة العامة أو السياسية ضعيفة؛ فنسبة الشابات الالتي
يشاركن في العمل التطوعي تقل عن  %1وفقا لمسح
النشء والشباب ،كما أن  %11أدلين بأصواتهن فى
االنتخابات الماضية (قبل ثورة الخامس والعشرين من
يناير  .)2011وهذا يؤكد التقارير التي تشير الى
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إستبعاد فئة الشباب تحديدا ً وتهميش دورهم ،كما أن
المعوقات الثقافية تلعب دورا ً فى عزل النساء عن الحياة
العامة (تقرير التنمية البشرية  ،2010ص.)96:
إن مشاركة المرأة فى النشاط االقتصادى فى القطاع
الرسمى وغير الرسمى يتطلب تمكينها من أدوات ذلك
النظام ،فالمتتبع لمساهمتها فى قوة العمل على سبيل
المثال فى الفترة ( )2000-1981يالحظ إرتفاعها من
 917ألف الى حوالى  4.2مليون فى عام ،2000
بمعدل نمو سنوى وصل الى  %8فى الفئة العمرية
( 64-15سنة) ،ووصلت قيمة مساهمتها الى نحو 24.3
مليون عام  .2006وبالنظر الى معدالت البطالة خالل
نفس الفترة ،يتبين ارتفاع نسبة البطالة بين االناث والتى
إرتفعت من  %19عام  1981الى نحو  %23عام
 ،2000فى حين لم تتعدى النسبة  %5بين
الرجال(المجلس القومى للمرأة ،)2002 ،ومن ثم فإن
السبيل الوحيد لتحقيق التوازن والتقليل من الفجوة
النوعية فى قوة العمل والبطالة هو المشروعات
الصغيرة لمساعدة النساء على االندماج فى قوة العمل
واالرتفاع بمساهمتها فى القطاعات المختلفة ،وتيسير
حصولها على تلك المشروعات وتسويقها.
وتبين مختلف الدراسات واالحصاءات إنخفاض
مشاركة المرأة فى القطاعات التقليدية خاصة القطاع
الزراعى ،أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنها تعانى من
إنخفاض فرص التوظف وكذلك تنخفض مشاركتها فى
مجال العمل الحر .ويلعب القطاع غير الرسمى دورا ً
هاماً ،والذى التتوفر إحصاءات دقيقة عنه ،فى خلق
فرص العمل وتوليد الدخل ألعداد متزايدة من قوة
العمل المصرية عامة ،ومن قوة العمل النسائية خاصة،
وذلك ألن هذا القطاع تحديدا ً يكتسب أهمية خاصة فى
أوقات الركود االقتصادى حيث ينمو ويتسع ،بينما يميل
نموه للتباطوء فى أوقات الرواج .إضافة الى أنه يسهم
فى إنتاج سلع وخدمات رخيصة نسبيا ً للمشتغلين فى
القطاع الرسمى من محدودى الدخل مما يخفف من
األثار السلبية المترتبة على إنخفاض الدخول الحقيقية أو
عدم زيادتها بالقدر المناسب لمواجهة إرتفاع أسعار
السلع والخدمات المنتجة بالقطاع الرسمى (المجلس
القومى للمرأة ،2001 ،ص.)59 :
ولذا يتبين بما اليدع مجاالً للشك أن تشجيع هذا
القطاع (غير الرسمى) يمثل أولوية ملحة وضرورية

لدعم سياسات التنمية فى الوقت الراهن ،كما أن تزايد
االعتماد على أنشطة هذا القطاع فى العديد من الدول
اآلخذة فى النمو يمكن أن يسهم فى مواجهة األزمات
االقتصادية والبطالة ،والفقر الى جانب مشكالت النمو
السكانى والهجرة من الريف الى الحضر.
رابعاً :المشروعات الصغيرة
وقبل التطرق لمفهوم المشروعات الصغيرة
والجوانب المرتبطة بها ،سيتم التعرض لمفهوم فى غاية
االهمية والذى بدونه لن تتحقق سبل المعيشة الكريمة
للمرأة بصفة عامة والريفية بصفة خاصة ،ولن تتمكن
من الوصول والنفاذ ألسواق العمل ،ومؤسسات
ا قراض ،وهو مفهوم "التمكين" سواءاً كان إقتصاديا ً
أو سياسيا ً أو إجتماعياً .ويمثل مفهوم التمكين عنصرأ
حيويا ً اليمكن تجاهله فى عملية التنمية وهو يعبر عن
تعزيز وتقوية قدرات الفئات المهمشة فى المجتمع بما
يمكنها من التغلب على كافة العقبات وأوجه التمييز
والتى تقلل من أو تعوق حصولهم على حقوقهم،
ووصولهم الى كافة الموارد والخدمات المتاحة،
وإمتالكهم ألدواتها وتدمجهم فى عمليات إتخاذ القرار
داخل وخارج أسرهم.
وتعانى المرأة من صعوبات كثيرة تؤدى فى مجملها
الى إفتقارها لمقومات الحياة االجتماعيــة الكريمـة ،فهى
تعانى من فقر الدخــل وفقر القدرات  -وهو ما عضدته
دراسات الحالـة ،فنسبـــة االميـة بين االناث مرتفعة
حيث تبلغ نحــو ( %37.3الجهاز المركزى للتعبئة
العامة واالحصـاء ،الكتاب االحصائى السنوى،2012 ،
 )http://www.capmas.gov.egوتصل الى نحو
 %22.3بين الذكور ،ويصل معدل البطالة بين االناث
الى  ، )+15( %18.6أما النسبة المئوية لإلناث فى قوة
العمل فتبلغ نحو  %23.9من إجمالى قوة العمل وذلك
وفقا ً لتقرير التنمية البشرية  .2010أضف الى ذلك
صعوبة حصولها ووصولها للخدمات االئتمانية ومنها
المشروعات والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر
والتى يمكن عزوها لعدة عوامل يرجع البعض منها لما
سبق سرده والبعض االخر يعود لعدم تحكمها فى إتخاذ
القرار داخل وخارج أسرتها والتى ربما ترجع للقيم
الثقافية السائدة ،وأنه على الرغم من الدور الهام الذى
تلعبه المرأة فى المجتمع ،فإنه التظهر مساهمتها فى
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المشروعات الصغيرة كآلية لتمكين الريفيات من مكافحة الفقر
رفاهية االسرة فى شكل نقدى ،ومن ثم فهو غير منظور
إجتماعيا ً وإقتصادياً .فالمرأة فى الريف تساعد فى
أنشطة كثيرة ومتنوعة داخل أسرتها مثل تربية الماشية،
وجلب المياه ،وتجهيز الطعام الى جانب عملها فى
االرض ،ومن ثم فإن هذه االعمال تسهم مساهمة كبيرة
فى تحسين االحوال االقتصادية واالجتماعية لألسرة،
وتلك األعمال اذا لم تؤديها المرأة فإن االسرة تحتاج الى
دفع مقابل نقدى ألدائها أو عدم أدائها أصال.
وقد أصبح جليا ً األن أن التغيرات االجتماعية،
والسياسية واالقتصادية تؤثر على الرجال والنساء
بشكل مختلف ،ومن ثم يجب بذل جهود واعية لتحسين
الوضع النسبى للمرأة داخل قطاعات الدولة المختلفة،
ولكن من االهمية بمكان أن ندق ناقوس الخطر،
للمناطق الريفية والعشوائية والتى تعيش فى مستويات
إجتماعية وإقتصادية متدنية ،وخاصة أن أنشطة العمل
فى الريف موسمية ،إضافة الى المشكالت العديدة التى
تحيط بالقطاع الزراعى والعاملين فيه مثل تقزم
الحيازات وإرتفاع إيجار االرض والعمالة الزراعية،
ومن ثم يقوم أفراد االسرة بغالبية االعمال الزراعية،
ومن ثم إلقاء المزيد من االعباء على كاهل المرأة
الريفية .ومع إستمرار هذا الوضع ،فإن األسر الريفية
الفقيرة ستظل تدور فى حلقة الفقر المفرغة ،كما ستفرغ
جيالً أخر يفتقر الى كافة المقومات الحياتية من صحة
وتعليم وغيرها وهو ما يتنافى تماما ً مع اهداف األلفية
الثالثة.
ومن ثم تمثل المشروعات الصغيرة والمتناهية
الصغر المالذ اآلمن لحل مشكالت المجتمع الريفى،
والمرأة الريفية على وجه الخصوص ،وأصبحت تحتل
أولوية حيوية فى أجندات بعض منظمات المجتمع
المدنى حيث أنها ترتبط إرتباطا ً وثيقا ً بتمكين
المجتمعات المحلية بمختلف فئاتها حيث يجرى تمكينها
من خالل عملية مطولة من الحوار والتعلم وخلق
الوعى لكى يأخذ أفراد المجتمع عامة والمرأة خاصة
بزمام حياتهم ويشاركوا فى صنع وإتخاذ القرار
االسرى والقومى ،االمر الذى يؤدى الى رقى المجتمع
وتقدمه.
وهناك اختالف كبير بين المتخصصين لوضع
مفهوم موحد للمشروعات الصغيرة ،نظرا ً لتباين
المنشأت فى خصائصها االقتصادية والفنية والتنظيمية
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فيما بينها وأيضا َ فيما بين الدول وبعضها .وبصفة
عامة هناك إتجاهين مختلفين فى تعريف المشروعات
الصغيرة ،يتعلق االول منها بالتعريف النوعى حيث
يرى البعض أن المشروعات الصغيرة هى المشروعات
التى تتصف بالكثرة العددية وإنتشارها مع عدم
تنظيمها ،أما االتجاه الثانى وهو الغالب فى تعريف
المشروعات الصغيرة فهو االتجاه الكمى والذى يتضمن
مجموعة من المعايير مثل حجم العمالة ،ورأس المال
(معهد الت طيط القومى ،2004 ،ص ص.)9،10:
وتتفق الدراسة الحالية مع ما ورد فى دراسة معهد
التخطيط القومى من أنه البد من وضع مفهوم محدد
للمشروعات الصغيرة االمر الذى يتيح مزايا عديدة منها
سهولة تحديد أعضاء هذا القطاع الحيوى ،وإمكانية
المقارنة بين حجم ونتائج أعمال المشروعات الصغيرة
داخل وخارج الدولة.
وقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام ،2004
الصادر عن الـ  UNDPوبالتعاون مع معهد التخطيط
القومى ،أنه يوجد فى مصر عدد من القنوات التى يمكن
من خاللها الوصول الى تمويل المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر( )SMEsوالتى تعتبر من المنظور
التجارى للبنوك التتمتع بالجاذبية بسبب إرتفاع
التكاليف المباشرة للقروض الصغيرة والمتعددة ذات
العوائد الضئيلة وإرتفاع المخاطر بسبب إنعدام الصبغة
الرسمية لتلك المشروعات ،وعدم وجود ضمانات،
إضافة الى ضعف القدرات الفنية والتسويقية لديها .اما
المنظمات األهلية فإن إمكانياتها فى مساعدة قطاع
المشروعات الصغيرة محدود بسبب بعض القيود
والمعوقات منها الوضع القانونى المتأرجح لتلك
المنظمات ،والحظر على تعبئة المدخرات ،وا لتزام
بتوقيع شيكات القروض بطريقة مركزية ،إضافة
فتقارها للمهارات المصرفية وشبكات الفروع.
كما أن االنشطة المانحة فى قطاع القروض فى
مصر تفتقر الى التنسيق وتبادل المعلومات وتخطيط
الجهود لتفادى االزدواجيـة .ولقـد تشكلت مؤخراً
مجموعـة فرعيـة مانحـة للمشروعات الصغيرة
والمتناهية الصغر لمواجهة هذا القصور تحت إشراف
المجموعة االستشارية المانحة  DAGوترأسها الوكالة
الكندية للتنمية الدولية  CIDAوالتى لم تتبع الدراسة
الحالية ما ألت اليه االمور فى تلك المجموعة.
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وهناك نماذج متعددة ومتنوعة لجهات االقراض فى
مصر منها على سبيل المثال الالحصر ،بعض
الوزارات ،والمنظمـات االهليـة ،وجمعيات رجال
االعمال بالمحافظات ،الصندوق االجتماعى للتنمية،
وصندوق التنمية المحلية ،والبنوك مثل بنك التنمية
وا ئتمان الزراعى ،والبنك الوطنى للتنمية ،وبنوك
مصر واألهلى والقاهرة ،إضافة الى الجهات المانحة
مثل االتحاد االوربى ،البنك الدولى ،الصندوق العربى
لإلنماء ،الصندوق الكويتى ،والبرنامج ا نمائى لألمم
المتحدة ،والبنك األلمانى لإلئتمان والتنمية ،KFW
ولكن السؤال الذى يفرض نفسه بقوة ،ما هى االجندات
"الخاصة" التى تحملها تلك الجهات المانحة وتأثيرها
على المجتمع القومى؟ أليس ما حدث ويحدث فى مصر
والعديد من الدول أبلغ دليل على حقيقة عمل تلك
الهيئات وما تحدثه من تغيرات فى البنية الثقافية
واالجتماعية بل والسياسية واالخطر تغيير الهوية
القومية واالنتماء الوطنى؟
نتائج الهدف الثانى :التعرف على بعض التجارب
المحلية والدولية فى مجال المشروعات الصغيرة
تعكس نتائج هذا الهدف بعض التجارب المحلية
والدولية فى مجال المشروعات الصغيرة عامة والمرأة
خاصة ،وذلك للوقوف على أسباب النجاح أو الفشل فى
بعض هذه التجارب-إن وجدت -وذلك لإلستفادة منها فى
تطوير مجال المشروعات الصغيرة على المستوى
القومى ،وتالفى االخطاء والحد من المعوقات.
أوال :التجارب الدولية
 .1التجربة اليابانية
اعتمدت سياسـة الحكومـة اليابانية فى مجال
المشروعات الصغيرة على أربعة محاور رئيسية :أولها
التحديث وبناء هياكل تنظيمية للمشروعات الصغيرة،
وإقامة المجموعات الصناعية والخدمية التعاونية دارة
والقيام بالتدريب واالبحاث
المصانع المشتركة،
المتطورة ،وثانيها ،إنشاء العديد من مؤسسات التمويل
الخاصة بالمشروعات الصغيرة وكذلك مؤسسات
ضمان القروض حتى يمكنها مساعدة المشروعات
المتعثرة أو التى التملك ضمانات كافية ،أما ثالث هذه

المحاور فهو تأسيس برنامج يتيح للمشروعات الصغيرة
الحصول على نفس المميزات والشروط التعاقدية
الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومى ،والمحور
األخير يتمثل فى إستعداد الحكومة للتكيف مع األوضاع
المتغيرة التى قد تحدث أثناء فترات النمو المختلفة مثل
ا رتفاع فى سعر الين أو ضعف ا دارة ،فعندئذ تتدخل
الحكومة لمساندتها وإقالتها من عثرتها.
وفى سبيل تحقيق تلك المحاور عمدت الحكومة على
توفير المناخ ا قتصادى وا دارى الذى يكفل نمو
المشروعات الصغيرة وزيادة قدراتها التنافسية وذلك
بوضع برنامج يعمل على تحسين وتطوير بعض
الجوانب المدعمة مثل تحسين مجاالت ا دارة ،ووضع
نظم للمعلومات ا رشادية فى مجاالت التمويل
والضرائب والقوانين ،كما أنشأت صندوق تموله
الحكومة لتحديث الماكينات وتأجيرها وتقديم قروض
تعادل نصف قيمة اآللة المطلوبة.
 .2التجربة الهندية
تـرتكز السياسة القومية الصناعية فى الهند على
تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة ،كأحد الوسائل
الفعالة لمواجهة الفقر والبطالة ،وتتم مثل هذه
المشروعات بإنخفاض تكلفة فرصة العمل ومحدودية
االستثمارات التى تتطلبها فضال عن إعتمادها فى
الغالب على المواد األولية المحلية وليست المستوردة.
وفى سبيل ذلك إعتمدت عدد من اآلليات تمثلت فى
إنشاء جهاز قومى للصناعات الصغيرة ،وإنشاء ثالث
معاهد تدريبية يتم فيها تدريب المنظمين كتساب
المهارات ا دارية والتنظيمية ،مع وضع نظام
لإلعفاءات الضريبية على أنشطة المشروعات الصغيرة
يتدرج عكسيا ً مع قيمة رأس المال المستثمر ،واألخذ
بنظام تمويلى يشجع المشروعات الصغيرة المنخفضة
فى رأس المال والموظفة لعدد أكبر من العمال ،إضافـة
الى خلق نـوع من التكامـل بين الصناعات الكبيرة
والصغيرة مع إلزام الصناعات الكبيـرة بتقديـم كافــة
المعلومـات المتوفـرة لديها للصناعـات الصغيـرة،
وأخيـرا ً إنشاء هيكل إستشـارى لوضع السياسـات
المتعلقـة بالصناعات الصغيرة (عريقات ،2004 ،ص
ص.)70 ،69 ،65 :
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المشروعات الصغيرة كآلية لتمكين الريفيات من مكافحة الفقر
 .3التجربة الماليزية (برنامج التعاونيات اإلرشادية
للمرأة)
تعتبر التجربة الماليزية من التجارب الرائدة التى
تمكنت بها أن تصبح دولة بها معدل تشغيل كامل للقوى
العاملة بها ،وارتفع متوسط دخل الفـرد فيها من 350
دوالر سنويا ً فى أوائـل الثمانينـات الى نحو 4000
دوالر عـام  ،2000وذلك بتحقيق نمـوا ً إقتصاديا ً سريعا ً
وساعد على تحقيق ذلك إتخاذ سياسات مشابهة فى
التجربتين السابقتين ،إضافة الى تطوير التعليم
الصناعى ،والتركيز على الصناعات الصغيرة المغذية
للصناعات الكبيرة.
ومن النماذج العملية الناجحة فى ماليزيا ،برنامج
تعاونيات المرأة والتى قامت فيها الحكومة من خالل
ا دارات الزراعية فى الواليات المختلفة بمنح زوجات
المزارعين قروض عينية فى صورة مكان مجهز
بمعدات واألت للتصنيع الغذائى تتراوح قيمته مابين
 30-20ألف رينجت ( RMالعملة الماليزية) والتى
تعادل نحو  40-30ألف جنيه مصرى .وتتكون هذه
المجموعات من  12-10سيدة ترأس إحداهن المجموعة
ويقمن بتسويق منتاجاتهن فى السوق المحلى (السوبر
ماركت) ،وهن اليدفعن شيئا ً للحكومة ولكن فى حال
توقف المشروع وإنسحاب أعضاؤه تسترد الحكومة
المعدات .ومن العائد المتحصل عليه يتم إعطاء السيدات
أجورهن وتوزيع االرباح عليهن ،وفى ذاك الوقت
( )2005بدأن التصدير الى هونج كونج كتجربة أولية
لحين تمكنهن من ا لمام بكافة المعايير والمواصفات
التصديرية للدول األخرى يعقبها التوسع فى آفاق
التصدير.
وتحاول الحكومة تحسين وتطوير هذه التعاونيات
من حيث ضرورة توفر ا شتراطات الصحية
وتجهيزات المكان بما يتوائم مع المعايير الدولية .وهذا
البرنامج من الممكن أن يحل مشكلة الضمانات التى
تعانى منها المرأة الريفية فى مصر ،حيث أنهم نجاح
وإستدامة المشروع هو الضامن ،واليتطلب منح
قروض مالية ،وإنما تقدم القروض فى صورة عينية،
كما يمكنها أن تسهم فى توفير فرص عمل ،وتحد من
الفقر.
ثانياً :التجارب المحلية
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 .1برنامج بنك التنمية واإلئتمان الزراعى لتنمية
المرأة الريفية (تقرير التنمية البشرية،2004 ،
ص)145:
بدأ العمل به منذ بداية عقد التسعينات من القرن
الماضى بدعم من البنك األلمانى  KFWبغية تحسين
دخل األسرة ،حيث قدم البنك األلمانى بعض التسهيالت
ا ئتمانية والمساعدات الفنية لبرنامج تنمية المرأة
الريفية لدى فروع البنك الرئيسى للتنمية وا ئتمان
الزراعى فى محافظات قناة السويس وسيناء دون أى
تمييز نوعى ولكن يطلب ضمانا ً فى صورة أراضى
وهو ما أدى الى حرمان النساء الفقيرات من الحصول
على تلك القروض الصغيرة .وقد إعتمدت آليات التنفيذ
على :عمل فرق تتكون من أحد موظفى بنك القرية
وأحد المهندسين الزراعيين من ا دارات المحلية التابعة
لوزارة الزراعة لعمل ترويج لقروض المرأة الريفية
ومتابعة عملية تحصيل األقساط ،إضافة الى عمل
دورات تدريبية نظرية وتطبيقية لتلك الفرق ،وعمل
إستطالع للرأى لإلستعانة بوجهة نظر بنك القرية
وموظفى وزارة الزراعة بشأن األنشطة التجارية
المناسبة .وقام المختصون فى تربية الحيوان والتصنيع
الزراعى بإجراء دراسات عن التدفق النقدى
للمشروعات الصغيرة عن األنشطة التى تم تحديدها ،ثم
وضعت برامج التمويل وهى مضمونة بحكم األقساط
الشهرية للمقترض والضامن.
وفى غضون  20شهراً إنتهت فى يونية 1998
وصل عدد القروض المنصرفة الى  1700قرض،
بلغت قيمتها  1.5مليون جنيه وكانت نسبة السداد %91
ويعكس متوسط حجم القرض  865جنيهاً ،وقد إستطاع
البرنامج أن يشمل أشد النساء فقراً .وقد قدم البرنامج
عدد من التوصيات التى قد تفيد فى مجملها عند وضع
رؤى وآليات مستقبلية فعالة وواضحة فيما يخص مجال
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهى:
 أن ا تصال الشخصى بالعمالء المرتقبين إما على
المستوى الفردى أو من خالل ندوات جماعية يكفل
ا متداد السريع الى المرأة التى لم تكن تدرى شيئا ً
عن هذه الخدمة.
 أهمية إسناد المهام المشتركة مثل الترويج للقروض
وتحصيلها الى الموظفين ،وربط هذين المعياريين
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بتقييم األداء تفاديا ً لصرف قروض غير صالحة
حيث تكون مسئولية التحصيل غير محددة.
 أن التوسع وا نتشار الكبير يعكس إستفادة العمالء
من القروض ،وعلى هذا يمكن للبنك أن ينظر فى
مسألة رفع سعر الفائدة على القروض الصغيرة
لتغطية التكلفة الفعلية ا ضافية على البنك.
 أنه يمكن تخفيض التكاليف ا دارية على البنك ،عن
طريق تخصيص يوم أو يومين فقط فى الشهر
لصرف القروض إقتداءاً بالحاالت األكثر نجاحا ً
لدى مؤسسات القروض الصغيرة على مستوى
العالم.
 أنه يمكن خفض تكاليف المعامالت على العميل دون
تخفيض فى عوائد البنك عن طريق التخلص من تلك
التكاليف التى التشكل أى دخل للبنك ومن ذلك مثالً
عرض لوحة إعالنية فى كل بنك من بنوك القرية
توضح عليها جميع القواعد ا جرائية للبنك
والمستندات المطلوبة ومن ثم نقلل من تعدد زيارات
العميل للبنك الى أدنى حد ممكن.
 .2برنامج "بشاير" إل راض الفقراء من جمعية
رجال األعمال باألسكندرية (تقرير التنمية البشرية،
 ،2004ص)147 :
وقد تم هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية رجال
األعمال بالدقهلية بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية  USAIDوقد خدم بشكل ناجح النساء الفقيرات
الالئى يحتجن الى قروض .وقد بدأ البرنامج عام 2000
فى ظل آلية ضمان جماعية تضم  6-3أعضاء لكل
مجموعة ،وكان حجم القرض يتراوح مابين 500-100
جنيه ،وبلغ متوسط حجم القروض نحو  220جنيه .وقد
نما وتوسع البرنامج وهو مايدل عليه عدد المقترضين
الفعليين والذى تتطور خالل اعوام ،2002 ،2001
و 2003وبلغ  ،7248 ،1805و 16258مقترضا ً على
التوالى ،وحدث هذا التوسع على الرغم من أن سعر
الفائدة المحمل على القرض بلغ  %26فى السنة كسعر
ثابت ،ا مر الذى يعنى أن السعر الفعلى أعلى من هذا
المعدل.
وكانت نسبة السداد  %100وقد قام برنامج
"بشاير" لجمعية رجال العمال بالدقهلية مؤخراً بزيادة
حجم القروض بحيث تراوح ما بين  800-300جنيه.

ويجرى صرف القروض وتحصيلها مرتين فى
األسبوع فى بعض األماكن العامة المتفق عليها داخل
القرية ،وكلتا الجمعيتان تغطيان تماما ً تكاليفهما ويجرى
دائما ً مراجعة شروط ا قراض فى ضوء التغذية
المرتدة من موظفى القروض.
وبتحليل التجارب الدولية السابقة ،يتبين أن
المشروعات الصغيرة فى مصر تحتاج لتبنى بعض
السياسات التى طبقتها تلك الدول ،ويأتى فى مقدمتها
تحديث الهياكل المؤسسية المقدمة للقروض
والمشروعات الصغيرة ،وإنشاء معاهد تدريبية يتم فيها
إكساب العاملين بتلك الجهات المهارات ا دارية
والتنظيمية ،ويتزامن ذلك مع ضرورة بناء مؤسسات
لضمان القروض تقدم العون للمشروعات المتعثرة أو
التى التملك ضمانات كافية ،وأخيراً التركيز على
الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة .أما
التجارب المحلية فيتبين أن تطبيق آلية ضمان جماعية
يمكن أن تحد من مشكلة الضمانات والتى يعانى منها
المقترضين أو أصحاب المشروعات الصغيرة عامة
والمرأة الريفية خاصة .كما أن الترويج للقروض
والمشروعات الصغيرة داخل القرى أمر فى غاية
األهمية ،أضف الى ذلك أهمية أخذ التوصيات الى
قدمها بنك التنمية وا ئتمان الزراعى فى برنامجه لتنمية
المرأة الريفية.
نتائج الهدف الثالث :التعرف على تجربة أحدى
منظمات المجتمع المدنى "مؤسسة يد على يد" فى
مجال المشروعات الصغيرة
تتعلق نتائج هذا الهدف بتوصيف وتقييم تجربة
مؤسسة "إيد على إيد" فى مجال المشروعات الصغيرة
المعتمد على "القرض الحسن الدوار" ،وذلك
بإستعراض بعض الحاالت المشاركة ( 20حالة) فى
مشروع "االسرة الفعالة" والذى بدأ العمل به منذ نحو
ثالث سنوات ،حتى يتسنى الوقوف على أوجه النجاح
والفشل والتى تعود بااليجاب على المؤسسة ذاتها وعلى
الجمعيات االخرى التى تعمل فى نفس المجال حتى
تتحقق الفائدة المرجوة ويتم القضاء على الفقر المتفشى
فى القرى المصرية وتحسين نوعية الحياة بها.
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أوال :توصيف مؤسسة " يد على يد" ومشروع
األسرة الفعالة
تمثل مؤسسة "إيد على إيد" أحد الجمعيات األهلية
والمشهرة برقم  3635لسنة  ،2012واليعنى ذلك
حداثة عهدها بالتنمية بل أن غالبية أعضائها لديهم
خبرات تزيد على الخمسة عشر عاما ً حيث كانوا من
العاملين فى جمعيات أهلية اخرى تعمل فى مجال
التنمية .وتعمل المؤسسة فى الريف المصرى وتهدف
الى التنمية الشاملة عن طريق ا ستخدام األمثل
لإلمكانات المتاحة حيث تمتلك المؤسسة حزمة برامج
للتنمية الشاملة تحاول بها العمل على رفع مؤشر
التنمية .وكل برنامج يشمل مجموعة من المشروعات
ولكل مشروع هدف محدد ومن أمثلة هذه البرامج:
برنامج زيادة الدخل ويهدف الى رفع مستوى دخل
األسرة الى ما اليقل عن  20.000جنيه سنوياً ،وبرنامج
التعليم ويهدف الى إلتزام األسر الفقيرة بإنتظام أبناءها
فى التعليم األساسى با ضافة الى مهارات التنمية
البشرية الضرورية للقيادات الطبيعية ،وبرنامج البيئة
والصحة ويهدف لخلق مجتمع صحى يعيش أفراده فى
بيئة صحية ونظيفة ،ومنها مشروعات األسرة الفعالة،
والنخيل ،وزيادة الوعى وتيسير التعليم االساسى.
ويهدف برنامج األسرة الفعالة والذى تركز عليه
الدراسة الحالية الى زيادة دخل األسر الفقيرة بعدة
مشروعات (االنتاج الحيوانى والداجنى) وذلك للوصول
بدخل تلك األسر الى مااليقل عن  20.000ألف جنيه
(عشرون ألف جنيه) سنويا ً ويتم تنفيذ هذا المشروع
بالتعاون مع بعض الجمعيات األهلية ولجان الزكاة
المتواجدة فى األماكن النائية والفقيرة وبمشاركة
القيادات المجتمعية بها.
والغرض األساسى من هذا البرنامج مساعدة األسر
الفقيرة للخروج من دائرة الفقر وعدم ا عتماد على
المساعدات وذلك لدفعها الى ا ستفادة المثلى من
مواردها وإنقاذ نفسها واألجيال المستقبلية من دائرة
الفقر والجهل الخبيثة وعدم توريثهما .وتقوم المؤسسة
بعمل عقد مع األسر الفقيرة والتى تتوفر بها الشروط
التالية :أسرة فقيرة تقع فى نطاق القرى األكثر فقراً،
وجود فرد واحد على األقل فى األسرة قادر على العمل
(رجل/إمرأة) ،وجود عزيمة قوية لدى تلك األسرة
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لتغيير وضعها ،وأن تتمتع بالسمعة الحسنة لدى اهالى
القرية.
وهناك مجموعة من الواجبات والحقوق لتلك األسر
المستفيدة ،وتتمثل الحقوق والتى تلتزم بها األسرة أمام
المؤسسة فيما يلى :ا لتزام بكل التعليمات المقدمة من
خبراء المؤسسة ،تعليم االبناء وعدم تسربهم ،وكل فرد
يقل سنه عن  35سنة وأمى يلتزم بمحو أميته فى خالل
عام من بدء المشروع ،وا لتزام بإعطاء بيانات سليمة
لمن يثقوا بهم من القيادات والتى تقوم بعمليات المتابعة
والتقييم ،وأخيرا ً تعهد األسرة بالحفاظ على حسن
السمعة .أما حقوق األسرة لدى المؤسسة فتتمثل فى:
توفير حزمة من المشروعات لتلك األسر (تربية إناث
البتلو ،الخراف ،والدواجن) والتى توفر عند نجاحها
دخال يتجاوز  20.000جنيه سنوياً ،وهذه القروض
تعتبر قروض حسنة دوارة حيث عند تمام السداد لقيمة
القرض يتم توجيه القرض لألسر أخرى .كما تقدم
المؤسسة الدعم عند الضرورة فى الظروف والمناسبات
ا جتماعية مثل المرض ،إضافة الى تقديم مكافأة لألسر
شهريا ً تحدد بناء على النجاح الذى تحقق فى المشروع
وتستمر هذه المكافأت لمدة ثالث سنوات تتناقص قيمتها
من عام لألخر مع بدء إنتاج المشروع ،والمساهمة فى
دفع المصروفات الدراسية لألبناء فى مرحلة التعليم
األساسى.
ً
اما فيما يتعلق بسداد القرض ،فيتم تبعا لظروف
المشروع والسوق وعلى مراحل قد تمتد الى سبع
سنوات من تاريخ بدء المشروع ،وتقوم األسرة بسداد
أصل القرض فقط والتتحمل أية أعباء او تكاليف خاصة
بالتدريب أو المتابعة وتقوم المؤسسة بكل ذلك نظير
 %10من قيمة التبرع أو من التبرعات التى يمكن أن
ترد للمؤسسة ويريد دافعوها توجيهها لهذا الغرض.
ثانياً :ال صائص االجتماعية لدراسات الحالة
يختص هــذا الجــزء من النتائج بتوصيف
الخصائص االجتماعية لدراسات الحالة موضع الدراسة
فى كل محافظة على حدة ،لتوضيح طبيعة وخصوصية
كل محافظة.
أ .دراسات الحالة فى محافظة الفيوم
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أوضحت نتائج التحليل كما هو موضح بالجداول ،2
 5أن غالبية الحاالت موضع الدراسة (سبع حاالت)
أرامل عدا حالة واحدة وإن كانت الزوجة (الزوجة
االولى) هى المسئولة عن المشروع نشغال الزوج،
ويتراوح عدد أفراد األسر مابين  6-3أفراد ،ويبلغ
متوسط أعمارهم نحو  17.21عاماً .أما بالنسبة للحالة
التعليمية ألفراد االسر ،فيبلغ عدد االفراد الذين فى
سنوات التعليم المختلفة نحو  18فرداً ،وهناك  8أفراد
أميين ،وحالة تسرب واحدة من التعليم .ويبلغ إجمالى
الدخل الشهرى لألسر نحو  2239جنيهاً ،وغالبيتهم
حائزين على أرض زراعية سواء ملك أو إيجارفيما
عدا حالتين التمتلكان أية حيازات أرضية ،ويتراوح
حجم الحيازة األرضية مابين  31قيراط (ملك)  ،و54
قيراط (إيجار) فى الحاالت المدروسة ،وحالة المسكن
عامة متوسطة ،وتبلغ نسبة األمية داخل الحاالت الثالث
المدروسة نحو  ،%25.8أما نسبة من هم فى سنوات
التعليم /أو أنهوا مرحلة تعليمية متوسطة فتبلغ نحو
 ،%58.06أما نسبة المتسربين من التعليم فلم تتعدى
.%3.2
أما بالنسبة لوضع المشروعات الصغيرة التى
حصلوا عليها ،فقد تبين أن المؤسسة قدمت لهن
تدريبات لعمل "الكمارة" كأحد بدائل األعالف فى حالة
نقص أو إرتفاع االعالف االخرى وخاصة البرسيم،
كما تتطلب المؤسسة أن يكون لديهن حيازة ملك أو

إيجار وذلك لتوفير مصدر األعالف للحيوانات ،أضف
الى ذلك المتابعات الدورية من المؤسسة للوقوف على
أية مشكالت أو معوقات وتساعدهن على حلها وبمعاونة
القيادات الطبيعية وجمعية تنمية المجتمع.
وقد إتضح أن هناك حالتين فشلتا (أرملتين) يمثلون
نحو  %28.57من إجمالى السبع حاالت موضع
الدراسة وتم تصفية المشروع مع المؤسسة وترجع
االسباب الرئيسية لذلك الى االفتقار الى المهارات
الالزمة للعناية بالحيوانات ،وصغر االطفال وعدم
وجود من يساعدهن فى ذلك ،وعدم التفرغ لوجود
مصدر رزق أخر (محل بقالة) ،وأخيراً المعاناة من
بعض االمراض التى حالت دون تمكنهن من مواصلة
العناية بالحيوانات.
فيما يتعلق بحاالت النجاح والتى مازالت مستمرة
حتى وقت جمع البيانات ،فتبين أنهن لديهن الرغبة فى
تحسين وتطوير أوضاعهم االجتماعية وخاصة فى ظل
غياب الزوج ،وهذه نقطة هامة لم يتم تلمسها فى حالتى
الفشل .كما أنهن لديهن مهارة فى التعامل مع الحيوانات
ويلجأن الى قيادات القرية والتى ساعدتهم فى الحصول
على المشروع فى معرفة بعض الجوانب ،كما يلجأن
الى الجيران.
وقد تسلمن جميعهن الحيوانات عند عمر  42يوم،
وأوضحن أن بعد فترة يتم تسليمهن "نعجتين،
وخروف" كأحد الوسائل التكميلية لهن حيث يمكن لهن
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جدول  :2الخصائص العامة لدراسات الحالة فى محافظة الفيوم

الحاالت

الحيازة
األرضية
( يراط)

الدخل
الحالة التعليمية
الدخل
الشهرى
عدد متوسط
الشهرى
الحالة
لألسرة ( بل
أفراد أعمار
عدد
للفرد
االجتماعية
عدد
المشروع)
االسرة االسرة عدد االفراد فى
المتسربين
بالجنيه ملك يجار
االميين مراحل
بالجنيه
التعليم

من التعليم

الحالة االولى

4

3

25.33

1

2

-

400

24 133.33

6

الحالة الثانية

2

5

15.4

2

2

-

200

50

-

12

الحالة الثالثة

4

5

18

1

4

-

160

32

-

-

الحالة الرابعة

4

5

18.8

2

2

1

900

180

2

12

الحالة الخامسة

4

6

11.8

1

4

-

200

50

-

24

الحالة السادسة

4

4

11.6

-

2

-

300

75

-

-

الحالة السابعة

4

3

19.6

1

2

-

79

26.33

5

-

االجمالى/المتوسط/المنوال

4

31

17.21

8

18

1

2239

31 546.66

54

المصدر :دراسات الحالة

بيع "الخروف" فى العيد وإستخدامه فى حل المشكالت
أو المناسبات االجتماعية التى تمر بها االسرة عوضا ً
وتالفيا َ عن التصرف فى العجول التى تمثل أصل
المشروع والركيزة االساسية له .وأوضحن أن المؤسسة
توفر لهن حصص من االعالف يتم صرفها من خالل
جمعية تنمية المجتمع ،إال أن بعضهن يفضلن الشراء
من التجار ،ألن الحصول على تلك الحصص تضاف
الى قيمة القرض ،وهن اليريدن ذلك حتى يتمكن من
تسديد قيمة المشروع سريعاً.
وقررد كانررت هنرراك بعررض المشرركالت تتعلررق بإرتفرراع
إيجرررارات األراضرررى الزراعيرررة ( 2500-2000جنيهررراً)
والتى ترتفرع بصرورة مضرطردة ،االمرر الرذى يرفرع مرن
تكرراليف االنترراج واليحقررق لهررن حتررى االن ربح را ً مميررزاً.
إضررافة الررى إرتفرراع نسرربة نفرروق الرردواجن وأحيان را ً بررين
الحيوانرررات بسررربب أمرررراض فجائيرررة اليرصررردونها فرررى
حينها.

ب .دراسات الحالة فى محافظة بنى سويف
أوضحت نتائج التحليل كما هو موضح بالجداول
 5،3أن غالبية الحاالت موضع الدراسة (ثمانى حاالت)
أرامل عدا حالتين ،ويتراوح عدد أفراد األسر مابين -4
 8أفراد ،ويبلغ متوسط أعمارهم نحو  21.8عاماً .أما
بالنسبة للحالة التعليمية ألفراد االسرة ،فيبلغ عدد االفراد
الذين فى سنوات التعليم المختلفة نحو  20فرداً ،وهناك
 18فردا ً أميين ،وحالة تسرب واحدة من التعليم .ويبلغ
إجمالى الدخل الشهرى لألسر نحو  4965جنيهاً ،وكل
الحاالت حائزين ألرض زراعية سواء ملك أو إيجار،
ويتراوح حجم الحيازة األرضية مابين  38.5قيراط
(ملك)  ،و 78قيراط (إيجار) فى الحاالت المدروسة،
وحالة المسكن عامة متوسطة ،وتبلغ نسبة األميـة داخل
الحـاالت الثالث المدروسة نحو  ،%38.29أما نسبة
من هم فى سنوات التعليم /أو أنهوا مرحلة تعليمية
متوسطة فتبلغ نحو  ،%42.55أما نسبة المتسربين من
التعليم فلم تتعدى .%2.12
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جدول  .3الخصائص العامة لدراسات الحالة فى محافظة بنى سويف

الحاالت

الحيازة
األرضية
( يراط)

الدخل
الحالة التعليمية
الدخل
الشهرى
عدد متوسط
الشهرى
الحالة
لألسرة ( بل
أفراد أعمار
للفرد
االجتماعية
عدد
فى
االفراد
عدد
المشروع)
االسرة االسرة عدد
بالجنيه ملك يجار
مراحل
المتسربين بالجنيه
االميين
التعليم/المتعلمين من التعليم

الحالة االولى)

4

7

26.28

5

2

-

500

71.42

-

12

الحالة الثانية

4

5

23.6

3

2

-

500

100

16

-

الحالة الثالثة

4

6

20.6

2

1

-

810

135

-

15

الحالة الرابعة

4

7

17.8

1

5

-

500

71.42

12

12

الحالة الخامسة

4

4

13.25

1

-

1

500

125

-

18

الحالة السادسة

2

6

18.8

2

3

-

500

83.33

3.5

-

الحالة السابعة

2

8

27.6

3

4

-

955

119.37

7

6

الحالة الثامنة

2

4

26.5

1

3

-

700

175

-

15

االجمالى/المتوسط/المنوال

2

47

21.8

18

20

1

4965

78 38.5 880.54

المصدر :دراسات الحالة

"نعجتررين ،وخررروف" كأحررد الوسررائل التكميليررة لهررن
لحل المشركالت أو المناسربات االجتماعيرة الترى تمرر بهرا
االسرة عوضرا ً وتالفيرا َ عرن التصررف فرى العجرول الترى
تمثل أصل المشروع والركيزة االساسية له.
وأكدن ما ورد فى حاالت الفيوم أن المؤسسة توفر
لهن حصص من االعالف يتم صرفها من خالل جمعية
تنمية المجتمع ،إال أن بعضهن يفضلن الشراء من
التجار ،ألن الحصول على تلك الحصص تضاف الى
قيمة القرض ،وهن اليريدن ذلك حتى يتمكن من تسديد
قيمة المشروع سريعاً.
ومن المالحظ أن بعض الحاالت من السيدات لرديهن
مهرررررارة التعامرررررل مرررررع االزمرررررات والمشررررركالت الترررررى
تعترضهن ،فعلى سبيل المثال ،قامت أحرد السريدات لردى
نفوق البقرة ببيعها وأضافت نحرو  1700جنيره ،ودعمهرا
بيت المال بالقرية بمبلغ  1300جنيه وقامت أمرا بالنسربة
لوضرع المشررروعات الصرغيرة التررى حصرلوا عليهررا ،فلررم
يختلررف الوضررع عررن تلررك الحرراالت بمحافظررة الفيرروم مررن
حيررث تلقرريهم ترردريبات مررن المؤسسررة لعمررل "الكمررارة"
كأحرررد بررردائل األعرررالف ،كمرررا أنهرررن يتلقرررين المتابعرررات
الدورية مرن المؤسسرة للوقروف علرى أيرة مشركالت .ولرم
يررتم رصررد سرروى حالررة فشررل واحرردة تمثررل نحررو %12.5

مررن إجمررالى الحرراالت المدروسررة ،وترجررع أسرربابها الررى
مشكالت صحية تعانى منها السيدة لم تمكنها مرن العنايرة
بالحيوانات.
وإن كرررن واجهرررن بعرررض المشررركالت يتعلرررق بعضرررها
بالحيوانات نفسها حيث يكتشفن أنها التعشر ،وإضطرار
إحداهن لبيع البقرة لتبنى سرقفا ً لمنزلهرا ،ومشركالت عردم
القدرة على رعايرة الحيوانرات (االبقرار والخرراف) معراً،
ونفررروق االبقرررار والررردواجن .وأسرررباب تتعلرررق بإيجرررارات
االراضى وتكاليف االنتاج المرتفعرة .وقرد ذكررت بعرض
الحاالت أنه فى بعض األحيان اليجردن العرالج المناسرب
للحيوان المصاب بالوحدة الصحية ويضرطررن للرذهاب
الررى القريررة المجرراورة ،وهررو أمررر مكلررف بالنسرربة لهررن
سررواءأ تكلفررة ماديررة تتمثررل فررى النقررل ،أو تكلفررة معنويررة
تتمثرررل فرررى الرررذهاب سررريرا ً ويسرررتغرق االمرررر مرررن 3-2
ساعات.وهناك أسباب أخرى تتعلق بعدم مساعدة االبنراء
إمرررا لصرررغر االطفرررال ،أو نشرررغال االبنررراء بأعمرررالهم أو
برررالتعليم .وهرررذه مرررن المشررركالت الخطيررررة الترررى تواجررره
مجتمعاتنرررا الريفيرررة حيرررث يحجرررم الشرررباب عرررن العمرررل
باألعمررال الزراعيررة حتررى ولررو إضررطرهم االمررر للعمررل
بأعمال أخرى خارج قراهم أو بالعاصمة.
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وأشرارت بعرض الحراالت الرى إرتفراع سرعر البرسرريم
حيث يصل سرعره الرى نحرو  150جنيهراً ،كمرا أن إحردى
الحرررراالت لررررديها أطفررررال مصررررابون برررربعض االمررررراض
(رومرراتيزم ،مرررض برراالذن) وهررو مررا يمثررل عبئ را ً أخررر
عليهرررا حيرررث تضرررطر للرررذهاب لمستشرررفى أبرررو الرررريش
بالقاهرة بحثا ً عن العرالج ألطفالهرا .ولكرن االمرر الملفرت
للنظر أنهرن لرديهن طموحرا ً لتحسرين أحروالهن المعيشرية،
فهناك من ترغب فى شراء منزل أخر ،ومن ترغرب فرى
تزويج أبنائها.
وقد تسلمن جميعهن الحيوانات عند عمر 45-42
يوم ،ويصرف لهن شيكارة لبن ونشا للعجول الصغيرة،
وأوضحن أن بعد فترة يتم تسليمهن بشراء بقرة أخرى.
ولكن البد من وقفة جادة هنا تتعلق ببيع الحيوانات
النافقة والمريضة وتداولها ،وهو االمر الذى يحمل فى
طياته مشكالت صحية خطيرة ،ومن هنا البد من
التوعية فى هذا الشأن أوالً ثم منع تداول تلك الحيوانات،
والتخلص منها بطريقة آمنة ،والبحث عن التعويض
المناسب لتلك الحاالت التى قد تصادف مثل هذا االمر
سواءا ً من المؤسسة نفسها وخاصة فى حال تبين أن
صاحب/صاحبة المشروع لم تهمل فى رعاية الحيوان،
أو بالتعاون بين المؤسسة وبيت المال الموجود بالقرية.
وقررد تبررين أيض را ً أن الحرراالت التررى تثبررت الجديررة مررن
خرررالل حمرررالت المتابعرررة وتحررررز تقررردماً ،يرررتم إعطاؤهرررا
مكافررأة شررهرية مررن المؤسسررة تتررراوح مررابين 500-100
حسررب كررل حالررة والتقرردم المتحقررق وذلررك فررى حفررل عررام
بالقريرررة تحضررررها كرررل الحررراالت المشررراركة بالمشرررروع
والقيرادات الطبيعيرة ،وهرو االمررر الرذى يعطرى بعردا ً أخررر
للمشروع وهو "الحافز المرادى والمعنروى" الرذى يشرعر
به أصحاب المشروعات ويحفزهم نحرو برذل المزيرد مرن
النجاح.
ج .دراسات الحالة فى محافظة المنيا
أوضررحت نتررائج التحليررل كمررا هررو موضررح بالجددداول
 5،4أن كررل الحرراالت موضررع الدراسررة (خمررس حرراالت)
أرامرررل وتررروفى أزواجهرررن مرررن حررروالى  20-12سرررنة،
ويتررراوح عرردد أفررراد األسررر مررابين  7-4أفررراد ،ويبلررغ
متوسط أعمارهم نحرو  26.43عامراً .أمرا بالنسربة للحالرة
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التعليميررة ألفررراد االسرررة ،فيبلررغ عرردد االفررراد الررذين فررى
سنوات التعلريم المختلفرة نحرو  15فررداً ،وهنراك  9أفرراد
أميين ،وحالتين تسرب من التعليم .ويبلرغ إجمرالى الردخل
الشرررهرى لألسرررر نحرررو  1585جنيهررراً ،وكرررل الحررراالت
حائزين ألرض زراعية سواء ملرك أو إيجرار ،ويترراوح
حجم الحيرازة األرضرية مرابين  22قيرراط (ملرك) ،و 72
قيراط (إيجار) فى الحاالت المدروسرة ،،وحالرة المسركن
عامة متوسطة ،وتبلغ نسبة األمية داخل الحاالت الرثالث
المدروسة نحو  ،%33.33أما نسبة من هرم فرى سرنوات
التعلرريم /أو أنهرروا مرحلررة تعليميررة متوسررطة فتبلررغ نحررو
 ،%55.55أمرا نسربة المتسرربين مرن التعلريم فتصرل الررى
نحو .%7.40
أمرررا بالنسررربة لوضرررع المشرررروعات الصرررغيرة الترررى
حصررلوا عليهررا ،فنظرررا ً لحداثررة المشررروعات بالمحررافظ
والتى تقدمها المحافظة فلم يرتم رصرد حراالت فشرل حترى
وقت جمع البيانات ،كما لم يتبرين كرونهن تلقرين تردريبات
كسابقيه من عدمه.
وقررد أوضررحن أنهررن تسررلمن العجررول عنررد نفررس العمررر،
وتسلمن اللبن وشريكارات العلرف مرن المشرروع (مرن -6
 10شيكارات علف) عن طريق الجمعية الشررعية ،وأن
هناك متابعات شهرية من المؤسسة وأيضا ً مرن القيرادات
الطبيعيررة بالقريررة .كمررا أن التغذيررة والتحصررينات يتابعهررا
أحد القيادات الطبيعية بالقرية.
وكررل الحرراالت لررم تتسررلم بعررد دفعررة النعرراج والخررراف،
والررردواجن بعرررد ،وإن أبررردت بعرررض السررريدات أنهرررن لرررن
يسرررتطعن العنايرررة بهرررن وتكفررريهن العجرررول فرررى الوقرررت
الحررالى ،وقررد تماثلررت الشرركوى مررع حرراالت المحافظررات
االخرررى فيمررا يتعلررق بإرتفرراع إيجررار االرض الزراعيررة
وإن كان سعره مرتفع للغاية عن المحافظتين االخرريتين
حيث يتراوح مابين  7500-6000جنيه ،وهو أمر شراق
على تلك االسر ،حيرث سيضرطررن الرى شرراء البرسريم
واالعالف االخررى مرن التجرار االمرر الرذى سريرفع مرن
تكرراليف االنترراج ،أو سيضررطرون للتررأجير فررى ظررل هررذه
األسعار المرتفعة .ولكن االمر يمثرل تحرديا ً أخرر أمرامهن
مررا لررم يررتعلمن مهررارة الموائمررة بررين مختلررف الخيررارات
المطروحررررررررررررررررة أمررررررررررررررررامهن وإختيررررررررررررررررار مررررررررررررررررا
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جدول  .4الخصائص العامة لدراسات الحالة فى محافظة المنيا

الحاالت

الحيازة
األرضية
( يراط)

الدخل
الحالة التعليمية
الدخل
الشهرى
عدد متوسط
الشهرى
الحالة
لألسرة ( بل
أفراد أعمار
للفرد
االجتماعية
عدد
عدد االفراد فى
المشروع)
االسرة االسرة عدد
بالجنيه ملك يجار
المتسربين
مراحل
بالجنيه
االميين
التعليم/المتعلمين من التعليم

الحالة االولى

2

7

26.57

1

4

2

185

26.42

24 12

الحالة الثانية

4

4

31

2

2

-

200

50

-

8

الحالة الثالثة

4

6

32

3

2

-

830

138.33

5

4

الحالة الرابعة

4

5

25.6

2

3

-

185

37

-

36

الحالة الخامسة

4

5

17

1

4

-

185

37

5

-

االجمالى/المتوسط/المنوال

4

27

26.43

9

15

2

1585

72 22 288.75

المصدر :دراسات الحالة

يحقرررق صرررالحهن وصرررالح أسررررهن ،وهرررو أمرررر يجرررب
ترروعيتهن برره وخاصررة أنهررن أرامررل وبعضررهن اليمتلررك
مهارة التعامل مع مثل هذه االمور.
ويعكس التحليل السابق تفاوت نسرب التعلريم واالميرة مرن
محافظة ألخرى وأيضا ً داخل الحاالت ،حيث وجرد علرى
سبيل المثال إرتفاع نسبة األمية فى محافظة بنرى سرويف
حيررث تصررل الررى نحررو  ،%38.29يليهررا محافظررة المنيررا
بنسرربة  ،%33.33وأقلهمررا محافظررة الفيرروم حيررث تصررل
الى  .%25.8وهذا يعنى أن نسب االميرة مرتفعرة للغايرة
على مستوى الحراالت المدروسرة ،بالترالى الوضرع أسروأ
على مسرتوى القررى ،والمراكرز والمحافظرات ،ويسرتلزم
االمر البدء فى عمل برنامج قومى لمحرو االميرة وتالفرى
التجارب السلبية السابقة ،أو لتقم مجموعرة مرن منظمرات
المجتمررع المرردنى بالتعرراون معررا ً فررى هررذا الصرردد ووفقررا ً
لبرنامج زمنى فعال ومؤثر.
وقد أشارت النتائج أنه على الرغم من إشتراط المؤسسة
(إيد على إيد) علرى المسرتفيدين/ات مرن المشرروعات أن
يمحرررين أميرررتهم ،إال أن غرررالبيتهم عررردا حرررالتين أحرررداهن
حصرررررررررررلت علررررررررررررى شرررررررررررهادة محررررررررررررو االميررررررررررررة،

والثانية مازالت تتعلم .وكانت أسباب عدم المداومة علرى
محو االمية ،ترجع فرى معظمهرا لعوامرل إجتماعيرة منهرا
وفرراة الررزوج ،عرردم وجررود وقررت نظرررا ً لرعايررة االسرررة،
ولكن تستشعر الدراسة عردم وجرود اهتمرام بمحرو االميرة
بررين السرريدات والتررى قررد تعررزى الررى إعتقررادهن أنرره لرريس
مهمررراً ،وأن رعايرررة االسرررر أولرررى ،إضرررافة الرررى التقاليرررد
االجتماعية والتى تحجم خروج المرأة وخاصرة المتروفى
زوجها.
ومرن ثررم التوعيرة االعالميررة الجرادة التررى تبصرر وتجررذب
هؤالء السريدات ألهميرة التعلريم والرذى يقريهم مرن شررور
حياتية كثيرة ،كما يجب تهيئة االمراكن المناسربة لفصرول
محرررو االميرررة أو البحرررث عرررن آليرررة أخررررى تتناسرررب مرررع
رغبررراتهن وثقافرررة المجتمرررع .فمرررا جررردوى مرررا تقررروم بررره
المؤسسررة مررن مررنح دفرراتر لهررن يررتم ترردوين كررل مررا يتعلررق
بالمشروع ،من أعالف تم تسرلمها ومرا ترم بيعره وغيرهرا
إن كن اليدركن مرا هرو مردونو وقرد يضرعن ثقرتهن فرى
غير موضعها ،وما يحدث فى المجتمع االن من كروارث
ترجع فى االساس لنسب االمية المرتفعرة والترى يسرتغلها
البعض أسوء إستغالل.

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(2), 2013

المشروعات الصغيرة كآلية لتمكين الريفيات من مكافحة الفقر

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(2), 2013

115

116

جيهان عبد الغفار المنوفى -شيرين ماهر واكد

نتائج الهدف الرابع :المشكالت والتحديات التدى تواجده
مجال المشروعات الصغيرة من وجهة نظدر المقرضدين
والمقترضين
وفررررى ضرررروء مررررا سرررربق يمكررررن إسررررتخالص بعررررض
المشكالت والتحديات التى تواجه المشروعات الصرغيرة
ومتناهية الصغر فى مصر من وجهتى نظر المقترضين
والمقرضين بصفة عامة من ناحية ،ومن واقرع الحراالت
الدروسة من ناحية أخرى.
 .1المشكالت بصفة عامة
أوال :المشددكالت مددن وجهددة نظددر المقترضددين ومهررا مررا
يتعلرررق بالتسرررويق ،وتعررردد الجهرررات الحكوميرررة الترررى يرررتم
التعامل معهرا ،وإنخفراض عوائرد المشرروعات ،وغيرهرا
من المشكالت الموضحة بالشكل ر م .1
ثانياً :المشكالت من وجهة نظر المقرضدين وتتمثرل فرى
عرردم أربحيررة المشررروعات الصررغيرة ومتناهيررة الصررغر
للبنررروك ،وعررردم وجرررود الضرررمانات الكافيرررة ،ومشررركالت
التحصرررريل ،إضررررافة الررررى إرتفرررراع التكرررراليف المباشرررررة
للقروض الصغيرة المتعددة ذات العوائد الضئيلة.
 .2المشكالت التى تم رصدها من دراسات الحالة
من واقع دراسات الحالة تبين أن المشركالت التتعلرق
بسعر الفائدة ،أو طول االجراءات أو الضمانات ،ولكنها
كلهررررا تتعلررررق بررررالفقر سررررواء فقررررر موضرررروعى أو غيررررر
موضوعى .وقرد أمكرن حصرر تلرك المشركالت فرى :عردم
التفرررغ ،إفتقررار المهررارات الالزمررة والمرتبطررة بنوعيررة
المشروع المقدم ،نفروق الحيوانرات ،عردم مناسربة نوعيرة
المشروع لبعض الحاالت.
وقد أسفرت النتائج عرن وجرود إشركالية كبيررة داخرل
مجتمررع الدراسررة ،أال وهررى وجررود العديررد مررن المنظمررات
األهليررة والتررى تعمررل فررى مجررال التنميررة ،وتتبرراين أشرركال
العرررون والررردعم ،فمرررنهم مرررن يقررردم مسررراعدات ماليرررة ،أو
قروض ،أو مشروعات صغيرة ،ولكن فى كرل االحروال
هررذا يشررير الررى عرردم وجررود تنسرريق بررين تلررك المنظمررات،
وإهررردار الجهرررود واالمررروال ،أضرررف الرررى ذلرررك تعررررض
المجتمع الريفى لما يسمى "التخمة"-إن جاز التعبيرر فرى
المشرررروعات التنمويرررة ،كمرررا أن االعتمررراد علرررى تقرررديم
المساعدات الماليرة فقرط فرى غايرة الخطرورة ألنره يرسرخ

أسررلوب "إعطرراء السررمكة ،دون تعلررم الصرريد" وإنتشررار
ثقافة األخذ دونما رغبة حقيقية للكد والعمل.
ولررذا فعلررى المؤسسررة مررن جانررب مراعرراة القرردرات
المختلفة للمستفيدين/مستفيدات من المشرروعات وأن يرتم
إختيار نوعيرة مشرروعات ترتالئم مرع ظرروفهم الحياتيرة،
كمررا يجررب فررى المتابعررات الدوريررة وجررود إستشررارى أو
مرشررد زراعررى متخصررص ف رى نوعيررة المشررروع المقرردم
لكى يعاين حالة الحيوانرات وتقرديم التحصرينات المناسربة
وخاصة فى ظل ظهور أمراض اليعلم عنهرا المسرتفيدين
شرريئاً .أضررف الررى ذلررك تطرروير المهررارات الماليررة لرردى
المستفيدين لكرى يتمكنروا مرن إدارة مشرروعاتهم بصرورة
إقتصررادية ترردر علرريهم العائررد المناسررب .أمررا مررن الجانررب
االخررررر فعلررررى الجهررررات الحكوميررررة تطرررروير الوحرررردات
البيطريرررة وتررروفير كافرررة الخررردمات بهرررا ،وعررردم السرررماح
بترررداول الحيوانرررات النافقرررة واسرررتهالكها وذلرررك بتشرررديد
الرقابة الصحية والبيطرية.
المنا شة العامة للنتائج
فى ضوء ما سربق ،يتبرين أن المشرروعات الصرغيرة
ومتناهية الصغر هرى أحرد اآلليرات الفاعلرة والضررورية
للخررروج مررن االزمررات الحاليررة والتررى تعصررف بالمسرريرة
االقتصررادية وتخررل بالمنظومررة االجتماعيررة والتوازنررات
السياسية ،كما أنها يمكن أن تسرهم فرى إعرادة العدالرة فرى
توزيررع المرروارد وحررل آفررة الفقررر المزمنررة فررى المجتمررع
الريفررى المصرررى .وهررذا االمررر يسررتلزم تع رديل الهياكررل
المؤسسية لجهات االقرراض المختلفرة ووضرع إجرراءات
ومعرررايير موحررردة ،مرررع الحرررد مرررن التعقيررردات االداريرررة
والضرررمانات المطلوبرررة وأيضرررا ً سرررعر الفائررردة ،وخاصرررة
للمرررأة الريفيررة الفقيرررة وذات االمكانررات المحرردودة ،فمررن
خالل وضع منظومة متكاملرة لإلقرراض والتردريب لهرن
الشرررك سررروف تسرررهم فرررى تمكيرررنهم إقتصررراديا ً ومرررن ثرررم
إجتماعيررررا ً ليصرررربحن قررررادرات علررررى إدارة مشررررروعات
ناجحررة ترتقررى بهررن وأسرررهن .فالرردعم الفنررى والترردريب
السرررابق والالحرررق للمشرررروع هرررام جرررداً ،كمرررا أن وجرررود
أنظمرررة متابعرررة وتقيررريم دائمرررة مرررن جهرررات االقرررراض أو
المقدمرررررة لمشرررررروعات صرررررغيرة ،يسررررراعد علرررررى حرررررل
المشرركالت وتررداركها قبررل أن تتفرراقم االوضرراع ويرردخل
صاحب/صاحبة المشروع فى دوامة التعثر وعدم القدرة
على الوفاء برد ولو قيمة أصل القرض.
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مشكالت
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التسويق
تعدد الجهات الحكومية التى يتم
التعامل معها
ضعف عوائد المشروعات
رتفاع سعر الفائدة
تعثر السداد
محدودية الفرص المتاحة أمام
المـرأة للحصـول والوصول
لجهات ومؤسسات اإل راض
عدم االنتشار الجغرافى لفروع
البنـوك وجهــات اإل راض
األخـرى ،وصعوبة الوصول
اليها فى بعض األحيان










عدم أربحية المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر للبنوك
عدم وجود الضمانات الكافية
مشكالت التحصيل
رتفــاع التكـاليف المباشـرة
للقروض الصغيرة المتعددة ات
العوائد الضئيلة
رتفاع الم اطـر بسبب نعدام
الصبغــة الرسميـــة لتلك
المشروعات
ضعف القدرات الفنية والتسويقية

شكل  :1مشكالت المشروعات الصغيرة
أضف الى ذلك تقوية دور منظمات المجتمرع المردنى
فى مجال المشرروعات الصرغيرة واالقرراض ،والتوعيرة
بها فى كافة القررى ،وتفعيرل دور بنروك القررى ،والعمرل
علررى وجودهررا وإنتشررارها بمررا يررتالئم وكثافررة كررل منطقررة
وذلررك تيسرريرا ً علررى المقترضررين بصررفة عامررة ،والمرررأة
الريفية بصفة خاصة.
كما يتضح أهميرة تمكرين المررأة ومنحهرا الحريرة فرى
إتخاذ القرار االنتاجى واالقتصادى ،وتمكينها من أدوات
السوق ،وتغيير النظرة السلبية المجتمعيرة للمررأة ،وذلرك
مرن خرالل توجيره بررامج إئتمانيرة خاصرة للمررأة الريفيرة
تحديررررداً ،والتررررى التمتلررررك المقومررررات التمويليررررة مثررررل
الضررررمانات وتسررررهيل إجررررراءات الحصررررول علررررى تلررررك
البرررررامج والمشررررروعات ،مررررع إعطائهررررا الرررردعم الفنررررى
والمتابعرررة المسرررتمرة حترررى تتخطرررى الصرررعوبات الترررى
تواجههرررا وخاصرررة فرررى البررردايات االولرررى ،كرررذلك تنظررريم
معررارض نسررائية أسرربوعية يررتم فيهررا تسررويق منتجرراتهن،
واالعررالن عررن تلررك المعررارض واالسررواق ،ومررن جانررب
أخررر البررد مررن تغييررر صررورة المرررأة فررى وسررائل االعررالم

المختلفة ،فهى المررآه الترى تعكرس وضرع ومكانرة المررأة
فى أى مجتمع.
والدراسررة الحاليررة وإن إتفقررت جزئيررا ً فيمررا ورد فررى
تقرير التنمية البشرية لعرام  ،2004إال أنهرا تختلرف فيمرا
ورد عررن الرردور المحرردود للمنظمررات االهليررة فررى مجررال
المشررروعات الصررغيرة ،حيررث أثبتررت التجررارب التررى تررم
إستعراضها نجاح تلك المنظمات فى مساعدة العديرد مرن
االسر الفقيرة ،كما أنها لديها مواردها والتى تعتمرد علرى
التبرعرررات المحليرررة ،وبعضرررها يعتمرررد علرررى المعونرررات
االجنبيررة-مررع تحفررظ الدراسررة علررى هررذا المنحررى -وتتمتررع
بعض المنظمات بجهاز إدارى علرى كفراءة عاليرة يعينهرا
على أداء المهام المتعلقة بالتمويرل ،واالقرراض وغيرهرا
من االنشطة .أما فيما يتعلق بالوضع القانونى المتأرجح،
فهذه حقيقة تقرها الدراسرة الحاليرة وكرذلك كافرة الجهرات
المنوطة بتقديم خدمات للمجتمرع ،حيرث ترم تعرديل قرانون
الجمعيات االهليرة مررتين قبرل ثرورة الخرامس والعشررين
من يناير ،وهنراك مشرروع قررار يرتم مناقشرته حاليرا ً وإن
كرران يلقررى معارضررة مررن المجتمررع والمنظمررات االهليررة
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العاملرة برره نظرررا ً لكررون الرربعض يعتبررره مقيررداً لعمررل هررذه
المنظمات وتقليصا ً لدورها.
التوصيات
توصرررى الدراسرررة الحاليرررة بتبنرررى أنظمرررة القرررروض
الررررردوارة الحسرررررنة والترررررى تتبعهرررررا بعرررررض الجمعيرررررات
والمؤسسات االهلية كما هو الحال فى المؤسسرة موضرع
الدراسة .كما تتضامن الدراسة مع ضرورة وجرود هيئرة
مستقلة معنية بالمشروعات الريفية والزراعية الصرغيرة
ومتناهية الصغر ونشررها فرى االقراليم الجغرافيرة ،وذلرك
يضمن عدم تشتت الجهود بين عردة جهرات وعردم معانراة
الذين يرغبون فى االستفادة من تلك القروض.
كما توصى الدراسة بتدريب العاملين بختلرف جهرات
االقراض سواءاً حكومية أو جمعيات أهليرة تردريبا ً عاليرا ً
يتناسررررب والمسررررتجدات الحاليررررة ،وذلررررك فررررى مجرررراالت
االقررراض والمشررروعات الصررغيرة وإسررتحداث الجديررد
والقررردرة علرررى التعامرررل مرررع مشررركالت أصرررحاب تلررررك
القروض أو المشروعات ،كما يجب عمل متابعة دوريرة
ومراجعررة المشررروعات المطروحررة وشررروط االقررراض
وتعديل ما يحتاج الى تعديل على ضروء التقيريم المسرتمر
ألداء المقترضين وجهة االقراض ذاتها.
ومن النقاط الهامرة والترى اليجرب إغفالهرا هرو عمليرة
التسويق وفتح اآلفاق المحليرة والدوليرة لتسرويق منتجرات
أصحاب تلك المشروعات مرن خرالل تطروير المعرارض
الحالية ودعروة القطراع الخراص للمشراركة فيهرا والتعاقرد
مع المنتجرات ذات المعرايير التسرويقية الجيردة أو تبصرير
أصررحاب المشررروعات وتعررريفهم بإشررتراطات التسررويق
سواءا َ المحلى منهرا أو الردولى حترى يرتم االرتقراء بجرودة
المنتجات .كما يجب أن تتم هذه المعارض بصفة دوريرة
تسبقها دعايرة إعالميرة واسرعة النطراق لكرى تجرذب أكبرر
عررردد مرررن الزائررررين سرررواءا ً كرررانوا مسرررتهلكين أو رجرررال
أعمرررال ،ولكرررن هرررذا يتطلرررب جرررودة المنرررتج ومطابقتررره
للمواصفات التسويقية المحلية والدولية.
ويجررررب أن يكررررون هنرررراك تنرررروع فررررى المشررررروعات
الصرررغيرة ومتناهيرررة الصرررغر وترررتالئم مرررع االحتياجرررات
الفعليررة للفقررراء بكافررة فئرراتهم ،ووجررود أنظمررة متنوعررة
لإلقررراض ،وهررذا لررن يتررأتى إال بتقرردير االحتياجررات علررى
مسرتوى االسررر الريفيررة الفقيرررة قبرل البرردء فررى تقررديم أيررة
مشرررروعات أو قرررروض .وأخيررررا ً البرررد مرررن ان تصررربح

القريررة المصرررية قريررة منتجررة برردال مررن كونهررا مسررتهلكة
كمرراهو حررادث االن ،وأن تررتم إقامررة مشررروعات زراعيررة
وصرناعية بهرا أو فررى االمترداد الصررحراوى لهرا ،لتصرربح
قرى مكتفية ذاتياً ،ووقف الهجرة الداخلية تمامرا ً ووضرع
قيود لها حتى التشكل عبئا ً علرى مروارد ومرافرق المردن،
مع تطبيق الالمركزية فى كافة القطاعات.
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