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تستعرض إحدى عضوات جمعيات اإلدخار تمهيد
واإلقراض القروية من مالي األقنعة التي 

صنعتها.

منــذ عــام 1991، شــغلت جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة 
)VSLA( دور المظلــة لبرنامــج اإلدخــار واإلقــراض التابــع لهيئــة 
كيــر الدوليــة )CARE(، وذلــك مــن خــال مســاهمته فــي تمكيــن 
ــى  ــن الوصــول إل ــع المصــارف م ــل م ــر المؤهــات للتعام النســاء غي
الدعــم والخدمــات الماليــة األساســية. وبعــد انقضــاء ثاثيــن عاًمــا علــى 
االجتمــاع الــذي عقدتــه مجموعــة اإلدخــار األولــى، التــي ضمــت 
مــا يقــرب مــن 20 شــخًصا، أصبــح برنامجنــا لجمعيــات اإلدخــار 
واإلقــراض القرويــة متواجــًدا فــي 54 دولــة، وتضــم عضويتــه 13.7 
مليــون فــرًدا. ومــع مــرور كل يــوم، بتنــا نقتــرب أكثــر فأكثــر مــن بلــوغ 
ــون  ــى 62 ملي ــول إل ــي الوص ــل ف ــام 2030 المتمث ــود لع ــا المنش هدفن

ــرأة(. ــون ام ــم 50 ملي ــن بينه عضــًوا )م

ــاء فــي  ــن النس ــدأ فــي صــورة مجموعــة صغيــرة م ــر الــذي ب فاألم
النيجــر قمــن بإدخــار المــال وإقــراض بعضهــن البعــض، أفضــى إلــى 
ــي  ــن مــن النســاء وأســرهن ف ــاة المايي ــي حي ــي ف ــر تحول إحــداث تغيي
مختلــف أنحــاء العالــم. ويدخــر أعضــاء جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض 
القرويــة ويوزعــون مــا يزيــد عــن 650 مليــون دوالر أمريكــي ســنويًا. 
ــات  ــاء جمعي ــن أعض ــبة 85% م ــتمر نس ــي، اس ــام الماض ــال الع فخ
ــى الرغــم مــن العوائــق  ــاء عل ــة فــي االلتق اإلدخــار واإلقــراض القروي
ــد  ــد-19(. وق ــا المســتجد )كوفي ــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورون الت
ــواد  ــى الم ــول إل ــارات للوص ــة مس ــات بمثاب ــذه المجموع ــت ه أصبح
ــات  ــي المجتمع ــائية ف ــادة النس ــات للقي ــّكلت منص ــا ش ــل إنه ــة، ب المالي
المحليــة. كمــا أصبــح أعضــاء جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة 
عناصــر إلحــداث التغييــر؛ إذ تولــوا مهمــة التوعيــة لمنــع انتشــار 

فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( أو دعــوة المســؤولين المحلييــن 
إلحــداث تغييــر فــي السياســات.  وأننــي ألفخــر بنجــاح البرنامــج الــذي 
أتــى ثمــاره، كمــا أتطلــع إلــى العمــل جنبـًـا إلــى جنــب مــع هــؤالء النســاء 

ــة مســاعينا لتوســيع نطــاق هــذا النمــوذج. ــة مواصل وشــركائنا بغي

 نحــن نــدرك أن ال يــزال أمامنــا الكثيــر مــن العمــل الــذي يتحتــم علينــا 
ــة  ــر مؤهل ــرأة غي ــون ام ــود 800 ملي ــل وج ــي ظ ــك ف ــه، وذل ــام ب القي
للتعامــل مــع البنــوك، فليــس بإمــكان هــؤالء النســاء الوصــول إلــى 
ــر عــن  ــن المحــدودة للتعبي ــى قدرته ــة إل ــن الخاصــة، باإلضاف موارده
أنفســهن داخــل أســرهن، وضعــف مكانتهــن االعتباريــة فــي مجتمعاتهن. 
لــك أن تخيــل مــدى جســامة التغييــر الــذي ســيطرأ علــى العالــم إذا مــا 
حظيــت جميــع النســاء والفتيــات بفــرص الوصــول العــادل والمنصــف 

ــية، والمدخــرات. ــلطة السياس ــرام، والُس ــوارد، واالحت ــى الم إل

 أثنــاء قراءتــك التقريــر الســنوي لهــذا العــام، آمــل أن تجــد مصــدر إلهــام 
فــي الطــرق التــي تتخذهــا هيئــة كيــر الدوليــة لجعــل النســاء والفتيــات 
ــات  ــراك جمعي ــبل إش ــي وس ــرار المال ــع الق ــات صن ــم عملي ــي صمي ف
اإلدخــار واإلقــراض القرويــة باعتبارهــا منصــات قويــة لتحقيــق مبــادئ 
القــدرة علــى الصمــود والمســاواة ومســاعدة النســاء علــى تحقيــق كامــل 

إمكاناتهــن.

ميشيل نان
الرئيس والمدير التنفيذي

كيف تعمل جمعيات 
اإلدخار واإلقراض 

القروية؟

 دائرة من النساء المشتركات 
في إحدى جمعبات اإلدخار 

واإلقراض القروية

عقد إجتماعات دورية، 
وجمع الموارد المالية

الحصول على قروض / 
الوصول إلى خدمات التأمين

الزراعة

االستثمار في األعمال التجارية

التعليم

التغذية والصحة

تحسين اإلسكان
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دفع مبالغ المدخرات
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ومضاعفة عدد 
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مقدمة

“مجموعة اإلدخار هي ثروتي 
وتأميني وحياتي.”

 رديات شاول، 16 سنة، 
عضو جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية، إثيوبيا

علــى الرغــم مــن تحــول جائحة فيــروس كورونا المســتجد )كوفيــد-19( 
مــن كونهــا حالــة طارئــة مســتجدة إلــى واقــع حياتــي، إال أنَّ مســتويات 
الفقــر المدقــع والتفــاوت االقتصــادي آخــذة فــي التصاعــد علــى مســتوى 
ــار المســتمرة الناجمــة عــن  ــزداد ســوًءا نتيجــة اآلث ــا ت ــل أنه ــم، ب العال
ــدة. أن مســألة قلــب مســار هــذه االتجاهــات  الجائحــة واألزمــات الجدي
المدمــرة تتســم باألهميــة الحاســمة كمــا يمكــن تنفيذهــا، ولكــن فقــط إذا 
توفــرت المــوارد والســلطة والدعــم فــي أيــدي أولئــك األكثــر تضــرًرا.

 ويثبــت برنامــج جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة فــي حــاالت 
الطــوارئ الــذي أُطلــق فــي عــام 2021، أنــه فــي حــال إعــادة 
الســلطة حتــى للنســاء األكثــر ضعفًــا وتهميًشــا، فإنهــن يزدهــرن. 
وعندمــا تزدهــر المــرأة، فــإن المجتمعــات تزدهــر بدورهــا. لقــد 
أســهبت النتائــج المتوصــل إليهــا فــي التأكيــد علــى مــا الحقائــق التــي 
ــا أعضــاء  ــا أوضحــه لن ــى م ــد عل ــك التأكي ــا مســبقًا، وكذل ــا نعرفه كن
جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة حــول العالــم، وذلــك مــن 
ــمبر  ــذ ديس ــودة. فمن ــر المعه ــتجيب« غي ــاء تس ــادرة »النس ــال مب خ
ــي 23  ــرأة ف ــن 17,000 ام ــر م ــى أكث ــؤال عل ــا الس 2020، طرحن
دولــة عــن كيفيــة اســتجابتهن لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد-19(. وقــد أشــارت النســاء العضــوات فــي جمعيــات اإلدخــار 
واإلقــراض القرويــة إلــى كونهــن أكثــر قــدرة علــى الصمــود مقارنــةً 
بغيــر األعضــاء، فقــد انخفضــت احتماليــة إبــاغ هــؤالء النســاء عــن 
مواجهتهــن تحديــات فــي الوصــول إلــى الدخــل أو الغــذاء أو الرعايــة 
الصحيــة بمقــدار النصــف، كمــا توليــن قيــادة مجتمعاتهــن المحليــة فــي 

أثنــاء األزمــة بفضــل المهــارات والشــبكات المبنيــة علــى الثقــة التــي 
ــة.1 ــراض القروي ــار واإلق ــات اإلدخ ــن خــال جمعي ــنها م أسس

 إننــا نعتقــد اعتقــاًدا راســًخا بــأن جمعيات اإلدخــار واإلقــراض القروية 
هــي واحــدة مــن أكثــر الوســائل الفعالــة فــي تحقيــق العدالــة االقتصاديــة 
ــل، إذ أنَّهــا تجعــل المــرأة  ــى األمــد الطوي ــى الصمــود عل ــدرة عل والق
متحكمــة فــي مواردهــا ودخلهــا ومصيرهــا. لهــذا الســبب فــي “منتــدى 
جيــل المســاواة لعــام 2021” تعهــدت هيئــة كيــر الدوليــة بالعمــل مــع 
الحكومــات مــن أجــل تعزيــز القــدرات القياديــة بيــن النســاء والفتيــات 
ــن  ــزًءا م ــا ج ــة باعتباره ــراض القروي ــار واإلق ــات اإلدخ ــي جمعي ف
إســتراتيجيتنا لتوســيع النطــاق وبلــوغ هدفنــا لعــام 2030 المتمثــل فــي 
الوصــول إلــى 50 مليــون امــرأة فــي البلــدان التــي ترتفــع فيهــا أوجــه 

التفــاوت فيمــا بيــن الجنســين ومــن الناحيــة االقتصاديــة.

تتســم بيانــات مبــادرة “النســاء تســتجيب” بالجــاء والوضــوح. ويتحتــم 
ــلطة  ــوة والس ــخر الق ــى، أن نس ــت مض ــن أي وق ــر م ــا اآلن، أكث علين
واإلمكانيــات التــي تتمتــع بهــا جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة 
لصالــح النســاء فــي كل مــكان، وذلــك حتــى نتمكــن ســويًا مــن بنــاء عالم 
أقــوى وأكثــر عــداًل فــي عالــم مــا بعــد جائحــة فيــروس كورونا المســتجد 

)كوفيــد-19(.

1 ُجمعت البيانات العالمية لهيئة كير الدولية في إطار سياقات مختلفة وباستخدام أدوات 
مختلفة. ونتيجة لهذه االختافات، ال تقدم البيانات العالمية نتائج قابلة للمقارنة بحتة. 
ومع ذلك، فإن هذه المقارنات توفر رؤية متعمقة تقريبية لتقييم االستجابات فيما بين 

مختلف المجموعات والمواقع.

ة أربع مسارات لتشكيل جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية الجديدةالمحاور ثَمَّ

إدماج جمعيات اإلدخار 
واإلقراض القروية باعتبارها 

أساًسا لبرامج التنمية 
العالمية التابعة لهيئة كير 

الدولية

إشراك الحكومات باعتبارها 
شريكة في عملية توسيع النطاق، 

وتضمين جمعيات اإلدخار 
واإلقراض القروية في السياسات 

العامة واللوائح والبرامج

إشراك الشركات والمؤسسات 
باعتبارها شريكة في عملية 

توسيع النطاق؛ وتضمين جمعيات 
اإلدخار واإلقراض القروية في 
سالسل التوريد وشبكات التوزيع

مواءمة جمعيات اإلدخار 
 واإلقراض القروية مع 
السياقات اإلنسانية من 
أجل التشجيع على تبنيها 

فيما بين الوكاالت

انخفضت احتمالية إبالغ أعضاء 
جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية، 

مقارنةً بغيرهم من غير األعضاء، 
عن تأثرهم بجائحة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19(، وذلك فيما 
يتعلق بـ :…

سبل العيش

األمن الغذائي

خدمات الرعاية الصحية

المياه والنظافة العامة

األمن

87
24

68

23

65

13

42
8

48
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منصة للبرامج  إدماج البرنامج
متعددة األبعاد

نظًرا لعدم قدرة والدا عائشة على دفع تكاليف 
تعليمها، قام والداها بتزويجها من مزارع فقير 

يعيش في أوضاع اقتصادية مماثلة لها في قريتها 
المسماة مازيتار في شمال بنجاديش. وعلى الرغم 

من أن عائشة كانت تسد النقص في أجر زوجها 
من خال عملها خياط ومساِعدة منزلية، إال أن 

الزوجين كانا يجدان صعوبة في إطعام أطفالهما 
الثاثة. في عام 2016، انضمت عائشة إلى 

برنامج »شوهاردو 3« التابع لهيئة كير الدولية 
والذي يهدف إلى تحسين األمن الغذائي والقدرة 

على الصمود في أكثر المجتمعات المحلية فقًرا في 
بنجاديش دفع نشاط عائشة وطموحها ورغبتها 
في مساعدة اآلخرين إلى الترشح لعضوية لجنة 

تنمية القرية. وأثناء زيارتها للمنازل لتثقيفهم 
بالممارسات الصحية، روجت لنشاطها التجاري 
في مجال الخياطة. كما دفعها حسها المتطلع نحو 

ريادة األعمال إلى االنضمام إلى التدريب الذي 
يقدمه برنامج “شوهاردو” المعني بزراعة الذرة 
وتربية الماشية. غير أن االزدهار لم يصبح ولقًعا 

إال في عام 2019، وذلك عندما أدمج برنامج 
“شوهاردو 3” جمعيات اإلدخار واإلقراض 
القروية ضمن برامجه. وبصفتها عضًوا في 

جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية، تلقت عائشة 
تدريبًا على مهارات العمل وريادة األعمال. 
ويمكنها اآلن الحصول على قروض لتوسيع 

أنشطتها المدرة للدخل وتحسين مستوى معيشة 
أسرتها. واليوم، تدير عائشة أيًضا ثاثة جمعيات 

اإلدخار واإلقراض القروية، والتي ساهمت في 
تأسيسها. وقد التحق اثنان من أطفالها بالمدارس، 

بينما التحقت أكبر أبنائها بالجامعة.

ــا مــا تكــون البديــل العملــي الوحيــد للخدمــات المصرفيــة فــي المجتمعــات   فــي حيــن أن جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة غالبً
ــم  ــا بينه ــا األعضــاء فيم ــي يبنيه ــدرات الت ــة والق ــم الثق ــي حج ــن ف ــات تكم ــذه المجموع ــة له ــوة الحقيقي ــة، إال أن الق ــة والمهمش الريفي
لارتقــاء بأنفســهم واآلخريــن. وتشــير بيانــات هيئــة كيــر الدوليــة المســتمدة مــن ســتة دول فــي إفريقيــا وآســيا ومنطقــة البحــر الكاريبــي 
إلــى أن نســبة عضــوات جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة الاتــي يســتثمرن مدخراتهــن فــي التعليــم تتــراوح مــا بيــن 64% إلــى 
80%، ومــن المرجــح أن يتبــوأن مناصــب قياديــة بنســبة 15%. وقــد ارتفــع دخــل عائاتهــن إلــى ســتة أضعــاف، وكمــا يتحقــق األمــن 
الغذائــي بيــن أطفالهــن بنســبة تصــل إلــى 80%. فــي حــال اســتكمال عضويــة جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة بتقديــم التدريــب 
واألدوات التــي تســاهم فــي إشــراك الرجــال وغيرهــم مــن أعضــاء المجتمــع المحلــي، كمــا هــو الحــال فــي البرنامــج الــذي أطلقتــه هيئــة 
كيــر الدوليــة /شــركة مــارس تحــت عنــوان »نســاء مــن أجــل التغييــر«، ستشــمل النتائــج زيــادة معــدالت القيــد فــي المــدارس، وتحســين 

التغذيــة، وتحســين الرعايــة الصحيــة المقدمــة لألمهــات واألطفــال، فضــًا عــن الحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

ــات اإلدخــار واإلقــراض  ــة جهودهــا إلدمــاج جمعي ــر الدولي ــة كي ــة لهــذه المجموعــات، تكثــف هيئ  وإدراًكا منهــا للتأثيــرات المضاعف
القرويــة عبــر مجاالتهــا المواضيعيــة؛ مثــل التعليــم واألمــن الغذائــي والتغذيــة والعــدل المناخــي، وذلــك بهــدف تحقيــق التأثيــر علــى 
نطــاق واســع. ففــي ميانمــار، وفــي أثنــاء حالــة الطــوارئ، عندمــا خضعــت أنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة لقيــود شــديدة، نجحــت 
هيئــة كيــر الدوليــة فــي تنفيــذ االســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( التــي مــا كانــت لتتحقــق دون وجــود شــبكة 
جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة فــي ميانمــار. لتخفيــف العــبء علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة المحليــة، تلقــى أعضــاء جمعيــات 
اإلدخــار واإلقــراض القرويــة التدريبــات ليصبحــوا عامليــن فــي مجــال توزيــع اللقاحــات وقابــات مــن خــال المبــادرة التــي أطلقتهــا 
هيئــة كيــر الدوليــة /وشــركة جاكســو ســميث كايــن تحــت عنــوان خــط الدفــاع األول فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. لقــد قــدم هــؤالء 

األعضــاء الدعــم فــي جهــود االحتــواء التــي بذلتهــا الحكومــة، بــل وأنشــأوا صندوقًــا للطــوارئ للمســاعدة فــي التعافــي.

إنجازات جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية في عام 2021

تأثر 1.2 مليون شخًصا 
في عام 2021 )ليرتفع 

اإلجمالي إلى 13.7 مليون 
شخًصا منذ عام 2015(

 تشّكل ما يقرب من 
38,000 جمعية من 

جمعيات اإلدخار واإلقراض 
القروية في عام 2021

تضمن 280 مشروع تابعة 
لهيئة كير الدولية في 45 

دولة جهود جمعيات اإلدخار 
واإلقراض القروية
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المواءمة مع حاالت الطوارئ

“لقد وقع حادث ما في المجتمع 
المحلي، وقد كان األمر خطيًرا 

للغاية، وقد أرادت جمعيات اإلدخار 
واإلقراض القروية تقديم الدعم على 

الرغم من عدم تأثر األعضاء في 
مجموعة جمعيات اإلدخار واإلقراض 

القروية. لقد رغبوا في أن يشعروا 
بأن جمعيتهم بإمكانها تقديم شيئًا 

ما للمجتمع األوسع وليس ألنفسهم 
فحسب”.

عضو فريق برنامج جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية في حاالت 
الطوارئ، اليمن

ــن  ــراء الدوليي ــع الخب ــة م ــاورات مكثف ــد مش ــام 2021، وبع ــي ع ف
والــوكاالت النظيــرة والزمــاء فــي هيئــة كيــر الدوليــة، قمنــا بتكييــف 
وتجريــب نهــج جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة فــي حــاالت 
الطــوارئ فــي كل مــن اليمــن وســوريا واألردن. وبخــاف التجــارب 
ــن أن  ــد والمحسَّ ــا الجدي ــت تصميمن ــي هــذه الســياقات، أثب الســابقة ف
جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة التــي تعمــل بكامــل طاقتهــا 

يمكنهــا البقــاء والنجــاح فــي حــاالت األزمــات.

 كان اليمــن، وهــو أول دولــة بــدأت فــي تجريــب هــذا النهــج، حيــث 
أظهــرت جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة فيــه قدرتهــا علــى 
تحفيــز أشــكال المســاعدة النقديــة وغيرهــا مــن االســتجابات الطارئــة 
ــط  ــي وس ــد ف ــل األم ــار طوي ــق ازده ــرض تحقي ــد بغ ــرة األم قصي
مغــرق بالفقــر المدقــع. وحرًصــا منهــن علــى اإلدخــار والمشــاركة، 
ــأن  ــن وأنش ــة بمفرده ــز 22 مجموع ــة تع ــي مدين ــاء ف ــت النس أطلق
إنطــاق  وقبــل  األعضــاء.  غيــر  لمســاعدة  اجتماعيًــا  صندوقًــا 
اتخــاذ  المســتبعدات مــن عمليــة  النســاء  بلغــت نســبة  التجربــة، 
القــرارات الماليــة فــي األســر نحــو 81%. وبعــد مــرور عشــرة 
أشــهر، جمعــت كل منهــن مدخــرات وصلــت قيمتهــا إلــى 220 
دوالًرا، فيمــا أدار نصفهــن )48%( أعمالهــن التجاريــة الخاصــة.  

مجموعــات  تشــكِّل  واألردن  ســوريا  فــي  البرامــج  ألن  نظــًرا 
فــي عــام 2022، ســتواصل هيئــة كيــر الدوليــة تحســين نمــوذج 
cash-plus-( القرويــة”  واإلقــراض  اإلدخــار  “النقد+جمعيــات 
ــاالت الطــوارئ  ــج ح ــن برام ــة الوصــل بي ــاره حلق VSLA( باعتب
وبرامــج التنميــة. نحــن نعمــل علــى تطويــر مجموعــة أدوات بحيــث 
يمكــن تطبيــق النمــوذج فــي مــكان آخــر علــى يــد هيئــة كيــر الدوليــة 
وغيرهــا مــن المنظمــات. ولتكويــن مجموعــة مــن األدلــة حــول 
مــدى قابليــة هــذا النهــج للمواءمــة، نعمــل علــى تصميــم نمــاذج 
تجريبيــة لخدمــة الســكان المهاجريــن فــي كولومبيــا واإلكــوادور. كما 
نعتــزم تعزيــز اســتدامة النمــوذج وتأثيــره مــن خــال إجــراء تسلســل 
ــش  ــبل العي ــر س ــج تطوي ــع برام ــة م ــوذج المتوقع ــاالت النم الحتم
ــه ضمــن  ــك وضع ــج اإلنســانية. وسيشــمل ذل ــد والبرام ــة األم طويل
برنامــج »القيــادة النســائية فــي حــاالت الطــوارئ« التابــع لهيئــة 
كيــر الدوليــة لضمــان رفــع نســب مشــاركة المــرأة وتوليهــا مناصــب 

ــات. ــات األزم ــي أوق ــة ف قيادي

تجربة اليمن: نوفمبر 2020 - أكتوبر 2021، مكتملة.

جمعت مجموعات 
المشاريع مدخرات، بلغ 

متوسطها، 34% من 
تحويات أعضائها النقدية

بلغ متوسط المدخرات لكل 
عضو في جمعيات اإلدخار 
واإلقراض القروية: 220 

دوالر أمريكي

أقامت نسبة 48% من أعضاء 
المجموعة أنشطة تجارية 

صغيرة بأموالهم.

تضم 16 مجموعة 
مشاريع 300 امرأة

ارتفعت نسبة أعضاء مجموعة 
جمعيات اإلدخار واإلقراض 

القروية الذين لديهم مدخرات من 
3% إلى %100

ارتفعت احتمالية استخدام 
القروض لألعمال التجارية 
بمقدار الضعف عما كان 

عليه الوضع من قبل بعد تلقي 
التدريبات على المهارات.

استخدمت نسبة 89% من األفراد 
المال في مساعدة األفراد خارج 

مجموعتهم

انخفضت نسبة 
اإلستراتيجيات السلبية 

 لمواجهة سبل العيش من 
39% إلى %28

تشكَّلت 22 مجموعة ذاتية 
من قبل أفراد آخرين في 

المجتمع لتضم 609 عضًوا
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إشراك القطاع العام
اإلدخــار  جمعيــات  إلســتراتيجية  الرئيســية  المكونــات  أحــد  يتمثــل 
واإلقــراض القرويــة التابعــة لهيئــة كيــر الدوليــة فــي التحــول بعيــًدا عــن 
التنفيــذ المباشــر وتشــجيع توســيع نطــاق جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض 
القرويــة مــن خــال شــركائنا. بعــد عقــود مــن جهــود المناصــرة والتأثير، 
تعمــل الحكومــات فــي إفريقيــا وآســيا علــى إدراج مجموعــات اإلدخــار 
فــي سياســات وبرامــج المســاواة بيــن الجنســين واإلدمــاج المالــي 
ــة  ــي كيفي ــن ف ــي يكم ــار الحقيق ــر أن االختب ــة. غي ــة االجتماعي والحماي
ترجمــة هــذه اإلســتراتيجيات إلــى العدالــة االقتصاديــة وتمكيــن المــرأة. 
ولهــذا الســبب، يُعــد بنــاء قــدرات الشــركاء الحكومييــن، وتعزيــز مبــدأ 
ــه  ــوق ب ــف موث ــم الدعــم لهــم باعتبارهــم شــريك وحلي المســاءلة، وتقدي
أمــًرا بالــغ األهميــة فــي تحقيــق هدفنــا المنشــود لعــام 2030 والمتمثــل 

ــة. ــراض القروي ــات اإلدخــار واإلق ــي توســيع نطــاق جمعي ف

 مــن خــال دعمنــا، فــإن حكومــة فيتنــام فــي ســبيلها نحــو تشــكيل 
ــول  ــة بحل ــراض القروي ــار واإلق ــات اإلدخ ــن جمعي ــة م 3,000 جمعي
عــام 2030، فيمــا أُطلقــت أكثــر مــن 500 مجموعــة فــي عــام 2021. 
ــل  ــن العم ــا م ــى 20 عاًم ــد إل ــي تمت ــا الت ــدا، نســخر خبراتن ــي أوغن وف
ــل  ــا نعم ــة. كم ــمي للحكوم ــاري رس ــي أداء دور استش ــاد ف ــل الب داخ
مًعــا  مــع الحكومــة علــى تحســين األطــر القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة 
بمجموعــات اإلدخــار لتعزيــز دورهــا بوصفهــا محــركات أساســية 
للتمكيــن االقتصــادي للمــرأة. وبينمــا نعمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع 
حكومتــي فيتنــام وأوغنــدا لتحقيــق تأثيــر علــى نطــاق واســع، فــإن هدفنــا 

ــن. ــن اآلخري ــركائنا الحكوميي ــي لش ــوذج عمل ــاء نم ــي إنش ــل ف يتمث

 فــي »منتــدى جيــل المســاواة«، تعهدنــا بالشــراكة مــع مــا ال يقــل عــن 
10 دول أفريقيــة علــى تشــكيل جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة 
وتضمينهــا فــي األطــر السياســية الوطنيــة لتلــك الــدول. وقــد بدأنــا فــي 
إشــراك حكومــات روانــدا وكــوت ديفــوار ونيجيريــا ومــاالوي وتنزانيــا 
ــات اإلدخــار  ــزام رســميًا باســتخدام جمعي ــا لالت ــي وكيني والنيجــر ومال
ــج  ــات وبرام ــي سياس ــول ف ــاط دخ ــا نق ــة باعتباره ــراض القروي واإلق
ــرج. فــي العــام المقبــل، ســنواصل رســم  الحمايــة االجتماعيــة والتخ
ــة  ــدول، بغي ــل المشــهد العــام لهــذه ال خرائــط السياســات الشــاملة وتحلي
تحديــد أفضــل نقــاط الدخــول لجهــود المناصــرة والمواكبــة والدعــم 
الفنــي مــن جانــب هيئــة كيــر الدوليــة وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين.

مزايا جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية

الشمول المالي

■ زيادة المدخرات

■ زيادة إمكانية الوصول إلى االئتمانات ميسورة التكلفة    

■ األمن المالي والقدرة على الصمود

الصحة والتعليم والجانب االجتماعي

■  تحسين ممارسات الرعاية الصحية المقدمة لألمهات واألطفال 
وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية

■ زيادة استخدام وسائل منع الحمل
■ انخفاض معدالت وفيات األمهات / حديثي الوالدة / الرضع

■ مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي
■ توفير الشبكات االجتماعية والداعمة 

■ إبقاء الفتيات في المدارس 
■ تأخير سن الزواج المبكر

سبل العيش / الزراعة

■ زيادة تنويع المحاصيل
■ زيادة إمكانية الوصول إلى األدوات والتدريب 

■ تحسين أداء األعمال
■ زيادة الدخل / اإلنتاجية 

■ تنويع مصادر الدخل والقدرة على الصمود 
 ■ زيادة ملكية العقارات

التمكين

■ تعزيز القدرة على التنقل
■  زيادة المشاركة في عملية صنع القرار والسيطرة على حجم 

األسرة، والمال، وغيرها من األمور. 
■ تعزيز الثقة والكفاءة الذاتية

■ تعزيز العمل الجماعي والمشاركة السياسية
■  أعضاء جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية في شمال 

بنجالديش.
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إشراك القطاع الخاص
تتطــور هيئــة كيــر الدوليــة بالمــوازاة مــع تطــور القطــاع الخــاص. تبحــث 
الشــركات والمؤسســات الرائــدة عــن ســبل مشــاركة أعمــق وأكثــر ابتــكاًرا، 
كمــا أن برامــج جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة فــي وضــع يؤهلهــا 
لخدمــة هــذا النمــط المتغيــر. عنــد تصميــم برامــج جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض 
ــد أدوار الشــركاء مــن  ــة مــع الســوق وتحدي ــط تكتيكي ــة رواب ــة مــع إضاف القروي
الشــركات والمؤسســات المســتفيدة مــن نفوذهــا وقوتهــا الشــرائية، يمكــن أن تــؤدي 
ــي  ــن ف ــاء وعائاته ــى النس ــر عل ــتدام أكب ــر مس ــداث تأثي ــى إح ــج إل ــك البرام تل
ــى الصمــود داخــل ساســل  ــدرة عل ــاء الق ــن، فضــًا عــن بن ــات الموردي مجتمع
التوريــد، وتحفيــز االســتثمار طويــل األمــد مــن جانــب الشــركاء مــن الشــركات 

والمؤسســات.

 وتماشــيًا مــع هــذه الرؤيــة، وضعنــا سلســلة مــن المحــاور اإلســتراتيجية لبرنامــج 
جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة الممــول مــن شــركة بلومبــرج فــي تنزانيا، 
والــذي يهــدف إلــى زيــادة اإلنتاجيــة ودخــل المزارعيــن فــي قطــاع الشــاي مــن 
ــاع  ــن القط ــريكنا م ــع ش ــيق م ــا التنس ــا أعدن ــي.  كم ــتثمار الجماع ــال االس خ
ــل  ــح دوره أق ــي،- ليصب ــع الشــاي التنزان الخــاص؛ وهــو مشــروع اجتماعــي لبي
ــى إعــادة  ــة إل ــا نحــو التجــارة. باإلضاف ــر توجهً ــا بالجانــب الخيــري وأكث اهتماًم
ــن  ــتثمار الجماعــي م ــق باالس ــا يتعل ــة فيم ــر الدولي ــة كي ــاهمات هيئ ــم مس تصمي
ــي  ــة ف ــت النتيج ــد. وتمثل ــلة التوري ــع سلس ــل لواق ــكل أفض ــتجابة بش ــل االس أج
ــة  ــرص طويل ــن الف ــد م ــر المزي ــأنها أن توفي ــن ش ــج م ــتراتيجية برام طــرح إس
ــا وفــي المســتقبل، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن  األمــد للنســاء المزارعــات حاليً

ــة الناشــئة. ــة مــن سلســلة قيمــة الشــاي التنزاني ــة التكتيكي الناحي

فــي وبالتــوازي مــع ذلــك، يواصــل شــركاء هيئــة كيــر الدوليــة منــذ فتــرة طويلــة 
مــن قطــاع الشــركات والمؤسســات تقديــم الدعــم دفعنــا نحــو إحــداث تغييــر تحولي 
فــي قطــاع إنتــاج الــكاكاو. ففــي عــام 2021، ومــن خــال اســتثمار إضافــي بقيمــة 
10 ماييــن دوالر أمريكــي ممــول مــن شــركة مــارس ريجلــي، اســتطعنا توســيع 
نطــاق برنامــج »نســاء مــن أجــل التغييــر«، ليتجــاوز عــدد أعضائــه األعضــاء 
فــي كــوت ديفــوار وغانــا والبالــغ عددهــم 50,000 عضًوا. ومنــذ عــام 2015، 
نجــح البرنامــج فــي زيــادة دخــل األســر )مــع إدخــار أكثــر مــن 5.2 مليــون دوالر 
أمريكــي(، وتحســين معــدالت إلمــام النســاء بالقــراءة والكتابــة، والحــد مــن العنــف 
المنزلــي، وتعزيــز مجتمعــات المورديــن الذيــن يشــكلون حلقــة الوصــل األولــى، 

واألقــل قــدرة علــى الصمــود عــادةً، فــي سلســلة التوريــد.

العضوة في جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية، ريتا 
أسامواه وزوجها في مزرعة الكاكاو في غانا.

هيئــة كيــر الدوليــة، هــي منظمــة رائــدة ومبتكــرة مشــهود لهــا فــي مجــال برامــج 
الشــمول المالــي القائمــة علــى المدخــرات، ولطالمــا كانــت شــريًكا مهًمــا لشــركة 
ــل  ــن أج ــاء م ــج “نس ــي برنام ــل ف ــد المتمث ــا الفري ــر نموذجن ــي تطوي ــارس ف م
التغييــر”. ويتضمــن برنامجنــا عــدًدا مــن العناصــر األساســية التــي تتجــاوز نشــاط 
اإلدخــار والقــروض النمطــي المؤسســي. فــإذا مــا اجتمعــت العوامــل المتمثلــة فــي 
الوعــي المالــي والمســاواة بيــن الجنســين وريــادة األعمــال، ســيؤدي ذلــك بنحــوه 
إلــى زيــادة فــرص المــرأة للحصــول علــى دخــل، وتعزيــز نظــم  حمايــة الطفــل، 

وبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي مجتمعــات زراعــة الــكاكاو.
- أمبر جونسون، نائب الرئيس العالمي لقطاع إنتاج الكاكاو، شركة مارس ريجلي
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قيادة الشمول الرقمي
ــا  ــروس كورون ــة في ــة عــن جائح ــات اإلغــاق الناجم ــت عملي  دفع
المســتجد )كوفيــد-19( األفــراد إلــى التوجــه نحــو األســواق الرقميــة 
وأنظمــة الدفــع بواســطة الهواتــف المحمولــة، كمــا فتحــت آفاقـًـا جديدة 
ــة.  ــة عميق ــوة رقمي ــن فج ــفت ع ــال، وكش ــادة األعم ــف وري للتوظي
ــار  ــزال 2.9 ملي ــة، ال ي ــار الجائح ــى انتش ــن عل ــرور عامي ــد م فبع
ــت.  ــن بشــبكة اإلنترن ــر متصلي ــن النســاء، غي ــم م شــخًصا، معظمه
ونظــًرا ألن المعامــات عبــر الهواتــف المحمولــة وعبــر شــبكة 
اإلنترنــت يتجــاوز حجمهــا اآلن 2 مليــار دوالر أمريكــي يوميًــا، 
ــن  ــن م ــن المايي ــدم تمك ــي ع ــي يعن ــي والمال ــاء الرقم ــإن اإلقص ف
ــة ومنظومــة  ــى فــرص التجــارة اإللكتروني النســاء مــن الوصــول إل
ــر  ــة عب ــات النقدي ــراد والتحوي ــى األف ــة إل المدفوعــات مــن الحكوم

ــة. ــف المحمول الهوات

وفــي إطــار التزامنــا بتحقيــق العدالــة االقتصاديــة للمــرأة، فقــد طورنا 
مجموعــة حلــول شــاملة ومتعــددة الجوانــب للمســاعدة فــي ســد الفجوة 
الرقميــة بيــن الجنســين. مــن خــال إشــراك شــبكة جمعيــات اإلدخــار 
واإلقــراض القرويــة واســعة النطــاق، فإننــا نُجري اختبــارات للحزمة 

الرقميــة لجمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة التابعــة لهيئــة 
كيــر الدوليــة. وبجانــب اإللمــام بالتكنولوجيــا الرقميــة والوعــي 
المالــي، ســتتلقى النســاء فــي جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض 
ــوى  ــت ومــزودة بمحت ــة بشــبكة اإلنترن ــف متصل ــة هوات القروي
ــات  ــع البيان ــدرات جم ــن خــال تســخير ق ــن. وم ــي بالتمكي معن
ــي  ــز )والت ــى جوائ ــزة عل ــوموكا« الحائ ــة »تش ــعبية منص وش
ــتفادة  ــن 5 دول(، واالس ــتخدم م ــن 50,000 مس ــر م تضــم أكث
مــن الشــراكات القائمــة والتوســع فــي إنشــائها مــن خــال برنامج 
»المحافــظ الرقميــة الفرعيــة« الناجــح، سننشــئ منتجــات أفضــل 
ــمية.  ــة الرس ــات المصرفي ــى الخدم ــرأة إل ــان وصــول الم لضم
واألهــم مــن ذلــك، ســنواصل تحــدي األعــراف والهيــاكل التــي 
تمنــع المــرأة مــن التمكيــن المالــي ووصولهــا إلــى التكنولوجيــا. 
الدوليــة  ومــن خــال وضــع الحزمــة الرقميــة لهيئــة كيــر 
الحاليــة قيــد التجربــة فــي أوغنــدا وروانــدا، نهــدف إلــى تمكيــن 
500,000 عضــو مــن جمعيــات اإلدخــار واإلقــراض القرويــة 
بشــكل مباشــر مــن تحقيــق المشــاركة الكاملــة والعادلــة فــي 

ــول عــام 2025. االقتصــاد الرقمــي بحل

الحزمة الرقمية لهيئة 
كير الدولي

ــك مــن خــالل  ــا، وذل ــي تحقيقه ــج فشــل اآلخــرون ف ــا نتائ ســيحقق نهجن
ــق فــي وقــت واحــد: التصــدي ألربعــة عوائ

 1.  تسهيل إمكانية الوصول إلى الهواتف المتصلة بشبكة اإلنترنت 
وتوفير خيارات ميسورة التكلفة للشحن واستخدام اإلنترنت

2.  التحميل المسبق، وإنشاء )وتحفيز اآلخرين على إنشاء( المحتوى 
والتطبيقات ذات الصلة التي تتصدى ألولويات المرأة، باإلضافة 

إلى متطلبات اإللمام بالقراءة والكتابة واللغة

3.  بناء المهارات الرقمية وتعزيز الثقة في استخدام الهواتف المحمولة 
تصفح شبكة اإلنترنت بفعالية

4.  إنشاء بيئة تحتفي بالمشاركة العادلة للمرأة في إطار االقتصاد 
الرقمي.
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أولويات 2022-2023
إدماج جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية بصفتها منصة للبرامج متعددة األبعاد من أجل مضاعفة  	■ 

تأثيرات هيئة كير الدولية، فضًا عن االستفادة من النماذج وأفضل الممارسات التي  تُعلي من 
صوت المرأة واستقالها االقتصادي.

تسريع وتيرة إقامة الشراكات مع الحكومات بهدف زيادة تشكيل جمعيات اإلدخار واإلقراض  	■ 
القروية وإشراكها من خال نظم الحماية االجتماعية والشمول المالي وسياسات وبرامج المساواة بين 

الجنسين.

ترسيخ أسس دراسة الجدوى لألعمال التجارية الزراعية بهدف تشكيل جمعيات اإلدخار واإلقراض  	■
القروية وإشراكها في ساسل التوريد الخاصة بها، وتمكينها من تلبية أهدافها البيئية واالجتماعية 

والمؤسسية وضمان حصول المزارعين الذين العاملين لديهم على دخل معيشي.

الدمج الفعال وإعالء صوت النساء عبر امتداد عمل هيئة كير الدولية، وذلك من خال إضفاء الطابع  	■
المؤسسي على مبادرة “النساء تستجيب”.

توسيع مدى وصول نموذج جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية في حاالت الطوارئ بالتعاون مع  	■
الوكاالت النظيرة والجهات الفاعلة الرئيسية في المجال اإلنساني.

تحسين وتوسيع نطاق الحزمة الرقمية لجمعيات اإلدخار واإلقراض القروية الرقمية التابعة لهيئة  	■
كير الدولية بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، ودعم النساء والفتيات لتحقيق االستفادة الكاملة 

من االقتصاد الرقمي.

إعداد نسخة إلكترونية لدليل جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية لتدريب المدربين في المستقبل، مع  	■ 
مواصلة سعينا الستحداث نماذج قابلة لتوسيع النطاق وفق مختلف القطاعات والسياقات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على:
 فيديا سريرام، المدير، الفريق العالمي لجمعيات اإلدخار واإلقراض القروية 

org.care@vsriram
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األثر التراكمي لهيئة كير الدولية على 
جمعيات اإلدخار واإلقراض القروية

 # جمعيات اإلدخار الدولة
واإلقراض القروية

  # النساء   # األعضاء
العضوات

 أفريقيا
  7,110  9,115 634أنجوال
 47,252  57,731 2,603 بنين

 3,128  4,076 158بوركينا فاسو
 662,355  786,402 32,790بوروندي

 18,462  30,340 1,301الكاميرون
 38,620  39,925 1,631تشاد

 234,885  294,764 11,677كوت ديفوار
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية
7,177 170,034  141,012 

  3,120  4,000 245إريتريا
 373,516  557,624 25,809 أثيوبيا

 104,425  133,771 5,388غانا
 631,515  809,220 41,467كينيا

 66,440  85,180 3,500ليسوتو
 4,423  5,663 229ليبريا

 74,612  101,720 5,885مدغشقر
 396,775  507,393 30,576ماالوي

 355,751  430,531 15,938مالي
 163,451  209,329 10,895موزمبيق

 # جمعيات اإلدخار الدولة
واإلقراض القروية

  # النساء   # األعضاء
العضوات

 284  284 38سريانكا
 97  97 16تاياند

 2,578  4,446 146تيمور الشرقية
 152  175 7فانواتو
 27,673  29,867 1,514فيتنام

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 18  23 1كوستاريكا
 743  854 28اإلكوادور
  342  342 14غواتيماال

 84,969  119,995 4,133هايتي
  2,011  6,185 252هندوراس
  130  150 4 نيكاراغوا

 185  304 38 بيرو
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا

  46,839  54,165 2,929مصر
  117  117 9 جورجيا
  515  515 43 األردن

  3,160  3,387 167 المغرب
  251  519 29 سوريا

 الضفة الغربية وقطاع 
غزة

   - 300 230  

  1,728  2,942 132 اليمن
 أمريكا الشمالية
الواليات المتحدة 

األمريكية
12 114  85  

تأثير هيئة كير الدولية التراكمي على جمعيات 
اإلدخار واإلقراض القروية

 62 
دولة

 419,271 
جمعية من جمعيات اإلدخار 

واإلقراض القروية

9,058,146 
عضًوا

7,170,725 
من النساء

25% 
من الشباب

 13.7 مليون
شخًصا تأثروا

 # جمعيات اإلدخار الدولة
واإلقراض القروية

  # النساء   # األعضاء
العضوات

 648,184  749,493 29,452النيجر
 28,466  33,042 3,277نيجيريا
 682,940  908,899 32,959رواندا

 51,207  64,996 2,332سيراليون
 55,915  63,666 3,952الصومال

 10,448  13,395 1,570جنوب أفريقيا
 11,958  17,202 690جنوب السودان

 45,523  55,961 2,182السودان
 553,905  718,726 30,402تنزانيا
 5,376  6,988 339توجو

 752,085  977,131 35,159أوغندا
 32,885  45,468 2,398زامبيا

 158,189  199,539 28,846زيمبابوي
آسيا والمحيط الهادئ

 10,066  10,652 545أفغانستان
 361,869  401,072 14,839بنجاديش

  3,851  4,763 300كمبوديا
 227,354  281,127 21,400الهند

 172  220 11إندونيسيا
 4,620  4,620 216الوس

 5,121  5,680 232ميانمار
 20,691  32,398 1,134نيبال

 43  73 5باكستان
 417  819 37بابوا غينيا الجديدة

 481  617 29الفيلبين

أنجوال

بنين

بوركينا فاسو

بوروندي

الكاميرون

تشاد

كوت ديفوار جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

إريتريا

 أثيوبيا

غانا

كينيا

ليسوتو

ليبريا

مدغشقر
ماالوي

مالي

موزمبيق

النيجر

نيجيريا

رواندا

سيراليون

الصومال

جنوب أفريقيا

جنوب السودان

السودان

تنزانيا

توجو

أوغندا

زامبيا

زيمبابوي

أفغانستان

بنجالديش

الهندكمبوديا

إندونيسيا

الوس

ميانمار

نيبال

باكستان

بابوا غينيا الجديدة

الفيلبين

سريالنكا

تايالند

تيمور الشرقية فانواتو

فيتنام

كوستاريكا

اإلكوادور

غواتيماال
هايتي

هندوراس

 نيكاراغوا

 بيرو

مصر

جورجيا

المغرباألردن

سوريا

لبنان

الضفة الغربية وقطاع غزة

اليمن

الواليات المتحدة األمريكية


