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ملخص تنفيذي
ُ
ّ
الجتماعي العامة والخاصة
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور سياسات مؤسسات التمويل
في التمكين القتصادي للمرأة السورية ،بوساطة ما تقدمه تلك املؤسسات من خدمات تمويلية
للنساء من مختلف الشرائح الجتماعية ،وقد بدأت الدراسة بتوضيح مفهومي التمكين القتصادي
ّ
ّ
الجتماعي بالتمكين القتصادي للمرأة ،وتكشف هذه
الجتماعي ،وعالقة التمويل
والتمويل
التشريعي الذي أسس لنشر ثقافة التمويل الجتما ّ
ّ
الدراسة في جانب آخر لها عن التطور
عي ؛ للك
منذ عام  0223ولغاية عام  ،0231على أساس رصدها لكافة أنواع التشريعات التي لعب كل منها
ا
ا
منية ّ
معينا طوال مدة ز ّ
محددة في بناء مؤسسات التمويل الجتماعي ،وبينت الدراسة مدى
دورا
ّ
الجتماعي ،بوساطة استهدافها املباشر في نصوصها للمرأة من
حساسية تلك التشريعات للنوع
ا
عدمه ،باإلضافة إلى للك ،فإن هذه الدراسة تقدم مسحا ملؤسسات التمويل الجتماعي العاملة
كل منها في دعم التمكين القتصادي للمرأة ،وتوضح ما ّ
السوري وسياسة ّ
ّ
قدمه كل
في القتصاد
ا
من تلك املؤسسات من أجل تمكين املرأة اقتصاديا ،وتكشف الدراسة حالة التنوع املؤسساتي
ا
الكبير ،وعدم وجود جهة مرجعية موحدة لتلك املؤسسات تجمعها معا.
لقد قامت الدراسة برصد وتحليل ما قدمته مؤسسات التمويل الجتماعي للمرأة السورية
ّ
التعرف إلى مقدار القروض املمنوحة
طوال السنوات املمتدة من ( )0231 – 0223عن طريق
للنساء طوال تلك ّ
املدة ،وعن طريق الكشف عن نسبة املستفيدات من النساء من إجمالي
ّ
اجتماعي ،وبينت الدراسة أن النساء ل زلن ل
املستفيدين من القروض في كل مؤسسة تمويل
يستحولن ،إل على أقل من نصف خدمات التمويل الجتماعي ،أي أنه ورغم انتشار تلك
ا
املؤسساتَّ ،
فإن فعاليتها في التمكين القتصادي للمرأة السورية مازال محدودا.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة توحيد املرجعية
التشريعية واملؤسساتية لعمليات التمويل الجتماعي ،وضرورة وجود تخطيط ّ
وطني شامل لعملية
استهداف وتمويل النساء ،باإلضافة إلى ضرورة خلق مؤسسات داعمة ملؤسسات التمويل
الجتماعي والعديد من النتائج والتوصيات األخرى.
كلمات مفتاحية :التمويل الجتماعي ،مؤسسات التمويل الجتماعي ،التمكين ،التمكين
القتصادي ،التشريعات.
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مقدمة
ُ
يهدف التمكين –وباملفهوم العام له– إلى تغيير هياكل القوة القتصادية والجتماعية،
والسياسية ،التي يعيش ضمنها األفراد في املجتمع ،أي أنه يهدف إلى إحداث توازنات مجتمعية
جديدة بين األفراد ،وبهذا املعنى َّ
فإن التمكين هو تلك العملية التي يكسب ،بوساطتها الضعفاء
ا
ا
ا
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا التحكم في أحوال حياتهم اليومية ،وبشكل مستمر ل بشكل متقطع.
أي أن التمكين عملية دائمة مستمرة ل تحدث ملرة واحدة فقط ،ويشتمل التمكين القدرة على
التحكم في املوارد (الجسدية ،العقلية ،املالية) ،والقدرة على التحكم في األيديولوجيا (املعتقدات،
ا
القيم ،األفكار ،)...والقدرة على التحكم في الثقافة (التعلم ،الثقافة الشخصية  ،)...كما يعني أيضا
التغلب على كافة الحواجز والعوائق الخارجية للوصول إلى تلك املوارد ،أو لتغيير األيديولوجيا
التقليدية السائدة أو لتنمية الشخصية الثقافية/الجتماعية للفرد.
ويمكن إسقاط املفهوم العام للتمكين
على تمكين املرأة بشكل مباشر بالقول :إن
تمكين املرأة هو تلك العملية التي تصبح من

ُّ
ّ
االجتماعي ،أحد أهم
تعد سياسات التمويل
ّ
االقتصادي املباشرة
سياسات التمكين

خاللها النساء قادرات على إدارة وتنظيم

املوجهة للنساء ،والتي يمكن بوساطتها
ً
استهداف النساء اقتصاديا على نحو مباشر

النفس للتأكيد على حقهن في الختيار

لزيادة قدراتهن على الوصول إلى الفرص
ّ
االقتصادية.

أنفسهن ،وزيادة قدرتهن على العتماد على
املستقل ،والسيطرة على املوارد املحيطة بهن
ا
ا
ملحو تبعيتهن لآلخر ،أيا يكن للك اآلخر ،وأيا

تكن تلك التبعية (لألشخاص واملؤسسات والقيم).1
وبالتالي ّ
ّ
فإن التمكين ّ
بخاصة يرتبط بشكل أو بآخر بالهياكل الجتماعية
بعامة ،وتمكين املرأة
والقتصادية والسياسية القائمة ،وبمدى قدرة تلك الهياكل على الستجابة والتفاعل مع رغبة
ا
املرأة في التمكين أول ،وتوليدها ملؤسسات داعمة لذلك التمكين ،كما يرتبط بالوقت نفسه برغبة

 1أيهم أسد" ،التمكين القتصادي للمرأة كمدخل للتمكين الجتماعي" ،محاضرة مقدمة إلى النادي السرياني األرثولكس ي
في حمص بالتعاون مع مرصد نساء سورية ،ص .0221 ،1
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ا
املرأة في انتزاع استقالليتها ،وتوسيع هامش حرياتها ،إل أن املفهوم األكثر عمقا عن التمكين يرتبط
بمفهوم القوة الجتماعية ،وهو يقوم على عاملين َ
أساسين هما:2
 .3إمكانية تغيير هيكل القوة املجتمعية ،فإلا كان هيكل القوة املجتمعية غير قابل للتغيير
ا
ومتجذرا بقوة في األشخاص واملراكز ،ل يمكن الحديث من البداية عن التمكين.
 .0إمكانية توسيع نطاق القوة ،بحيث ل تأتي زيادة قوة طرف على حساب ضعف طرف آخر،
ّ
أي أل تكون عملية التمكين عملية صفرية.
ُّ
ّ
ّ
القتصادي املباشرة 3املوجهة
الجتماعي ،أحد أهم سياسات التمكين
تعد سياسات التمويل
ا
للنساء ،والتي يمكن بوساطتها استهداف النساء اقتصاديا على نحو مباشر لزيادة قدراتهن على
ّ
القتصادية ،والسيطرة على املوارد القتصادية ّ
بعامة ،وقد تأخذ تلك
الوصول إلى الفرص

السياسات شكل برامج تمويل صغير ،أو متناهي الصغر لتأسيس أعمال ّ
فردية ،أو تأخذ شكل
تمويل مشروعات عمل منتجة للنساء ،أو تأخذ شكل صناديق اجتماعية مالية مؤسسة وموجهة
للنساء في مناطق معينة ،أو تأخذ شكل عمليات إقراض شخص ّي ،بغض النظر عن كيفية إنفاق
ا
القرض ،وتتبع تلك السياسات وجهة نظر ّ
مقدمي خدمات التمويل الجتماعي أول ،وحاجة

ا
املجتمعات املحلية لذلك النمط من التمويل ثانيا ،والسياسة العامة الناظمة للتمويل الجتماعي
والضابطة له.
ّ
ّ
االجتماعي بأنه :4عبارة عن مجموعة من السياسات والبرامج
تعرف هذه الدراسة التمويل
ا
ا
ّ
الجتماعية األقل دخال ،واألكثر فقرا وفق املعايير الوطنية
واألدوات املستمرة التي تستهدف الفئات
ملستويات الدخل والفقر ،والفئات األقل سيطرة على املوارد القتصادية غير املالية كاألراض ي
ومعدات العمل واملنشآت ،والفئات األقل نفالية إلى مصادر التمويل التقليدي لفتقادها إلى
ا
الضمانات الكافية ،والفئات األقل فرصة في الدخول إلى سوق العمل ألسباب مختلفة ،وغالبا ما
ا
تنطبق هذه الخصائص كلها على النساء ،وبالتالي فإن النساء هن الفئة األكثر استهدافا في عمليات
 2املرجع السابق ،ص .6
ا
 3يمكن اتباع سياسات تؤدي إلى تمكين املرأة اقتصاديا بطرق غير مباشرة ،كدعم النساء بدورات تدريبية في مجالت
معينة كاألعمال الحرفية واليدوية ،أو دعمهن ببرامج في مجال تأسيس وإدارة مشروع اقتصادي ،أو بوساطة تأمين
حضانات األعمال لهن ،أو بوساطة دعمهن ببرامج تعليمية مجانية كاللغات واملحاسبة واألعمال املكتبية وغيرها ،تلك
السياسات غير املباشرة التي تزيد من مهارات املرأة الذاتية ،وتسمح لها بالنخراط في سوق العمل.
 4تعريف التمويل الجتماعي من وضع الباحث.
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ا
ّ
ّ
الجتماعي" تميزا له عن النمالج
الجتماعي ،وقد استخدمت الدراسة مفهوم "التمويل
التمويل
ُ
التمويلية األخرى التي ل تعنى بالشرائح املذكورة ،كالتمويل التجاري والصناعي والزراعي املوجه
للمؤسسات الكبرى ،وألصحاب الثروات القادرين على السداد ،أو لألشخاص واملؤسسات الذين
يستهدفون الربح من أعمالهم.
كما ّ
تعرف هذه الدراسة التمكين االقتصادي للمرأة 5بأنه :الحالة التي تكون املرأة فيها
قادرة على السيطرة على املوارد القتصادية املالية وغير املالية ،وقادرة على التحكم بقوة عملها
من أجل توليد دخل منتظم على نحو مستمر ،وقادرة على تغيير وضع ملكيتها بزيادة قدرتها على
ّ
القتصادي للمرأة بمفهومي القدرات والفرص ،فزيادة قدرات
التملك ،ويرتبط مفهوم التمكين
املرأة في نفاليتها إلى املوارد القتصادية بطرق مختلفة ،وزيادة فرصها في الحصول على تلك املوارد
ا
ا
يعني تماما أن املرأة قد تمكنت اقتصادياُ ،ويفهم من للك أن التمكين القتصادي هو الحالة
النقيضة لحالة الستبعاد والتهميش القتصادي للمرأة ،أي أنه نفي لتلك اآللية الجتماعية
بأبعادها كافة.
لقد شكل عامل التمييز على أساس
الجنس ،والذي تبرز حدته في دول العالم
الثالث ،بسبب حدة التخلف القتصادي،
ا
ا
الجتماعي والثقافي ،سببا رئيسا في وضعية

التمويل االجتماعي لم يؤد فقط إلى ّ
الحد من
ً
الفقر وتحقيق االستدامة املالية ،ولكن أيضا
ّ
إلى سلسلة من التحسن املطرد في التمكين
االقتصادي ،وارتفاع مستوى املعيشة ،وزيادة

الفقر والهشاشة التي تعاني منها النساء
بحيث َّإن ( )%12من أصل ( )3.1مليار نسمة
ا
من الذين يعيشون على أقل من دولر يوميا هم من النساء .6وبصفة عامة ،تشكل النساء الغالبية
ا
أجورا في معظم اقتصاديات الدولُ ،وي ّ
صنفن على
العظمى من القتصاد غير املنظم ،وهن األقل
ا
ا
ّأنهن األكثر تهميشا من الرجال ،للك أن فجوة األجور بين الرجال والنساء عامليا تصل إلى (،)%11
التمكين االجتماعي والسياس ي للنساء.

 5للتوسع أكثر حول مفهوم التمكين القتصادي للمرأة يمكن مراجعة أماني مسعود ،التمكين (مصر :املركز الدولي
للدراسات الستراتيجية واملستقبلية ،سلسلة مفاهيم ،العدد  ،00ط .)0226 ،3
" 6معركة النساء ضد القروض الصغرى ،الفهم من أجل املواجهة" ،جمعية أطاك املغرب ،0222 ،ص .1
http://arabic.cadtm.org/wp-content/uploads/2015/12/brochure-arabe1.pdf
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ا
أي أن أجر النساء أقل من أجر الرجال بـ ( ،7)%01وألن النساء هن األكثر فقرا في العالم ،لذلك
ّ
اجتماعي لتقوية قدراتهن ،وكاستراتيجية قادرة للوصول إلى املرأة
يتم استهدافهن بعمليات تمويل
وإشراكها في عملية التنمية .باإلضافة إلى كون النساء يملن إلى صرف مداخلهن على أسرهن،
وبالتالي فتحسين مدخول املرأة يحسن من مستوى عيش األسرة ككل.
ّ
ّ
ّ
الجتماعي منذ
التوسع في مجال التمويل
الجتماعي إلى أن
تشير األدبيات املتعلقة بالتمويل
التسعينيات قد أدى إلى زيادة واضحة في قدرة النساء في الحصول على قروض صغيرة وعمل ،ما
ا
يعني أن التمويل الجتماعي لم يؤد فقط إلى ّ
الحد من الفقر وتحقيق الستدامة املالية ،ولكن أيضا
ّ
إلى سلسلة من التحسن املطرد في التمكين القتصادي ،وارتفاع مستوى املعيشة ،وزيادة التمكين
الجتماعي والسياس ي للنساء ،فكيف يؤدي التمويل الجتماعي عبر سياساته املختلفة إلى تحقيق
ّ
الجتماعي والتمكين
التمكين القتصادي للنساء؟ يمكن توضيح تلك العالقة بين سياسات التمويل
ّ
القتصادي للمرأة وفق اآلتي:

ا
ّ
الجتماعي إلى تمكينھن اقتصاديا ،ألن
 .3يمكن أن يؤدي زيادة حصول النساء على التمويل
أدوار النساء في إدارة الشؤون املالية لألسرة يمكن أن تتحسن ،وتمكنھن في بعض الحالت
من الستحوال بصورة شخصية على قدر كبير من املال ألول مرة ،وقد يساعد للك النساء
على بدء أنشطة اقتصادية خاصة ّ
بھن ،أو ضخ مزيد من الستثمارات في األنشطة القائمة،
أو الستحوال على أصول ،أو تحسين أوضاعھن في األنشطة القتصادية لألسرة من خالل
اإلسهام في رأس املال.

ّ
القتصادية ،بوساطة التمويل الجتماعي الذي تحصل
 .0إن زيادة مشاركة املرأة في األنشطة
عليه قد يؤدي إلى زيادة دخول النساء ،أو تعزيز قدراتهن على التحكم في دخولھن وموارد
أسرهن .وقد يؤدي للك بالتالي إلى زيادة قدراتھن على الستثمار طويل املدى في أنشطتھن
ا
القتصادية والنخراط في السوق أيضا.
 .1يمكن أن يؤدي تزايد قدرة النساء على الحصول على خدمات التمويل الجتماعي إلى حدوث
تحسن في مستوى معيشة األسرة كلهاّ ،ويعد هذا نتيجة جزئية للتمكين القتصادي ،وقد
ينتفع األطفال من للك نتيجة لزيادة اإلنفاق على تغذيتھم وتعليمھم ،وبخاصة الفتيات.

 7مصدر أرقام فجوة األجور :مارتن أولز ،شونا أولني ،مانويال تومي ،املساواة في األجور ،دليل تعريفي (بيروت :منظمة
العمل الدولية/املكتب اإلقليمي للدول العربية ،ط  ،)0231 ،3ص .30
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كما قد يؤدي كذلك إلى تحسن مستوى معيشة املرأة ويساعدها على إحداث تغييرات في
وضع عدم املساواة على أساس النوع داخل األسرة.
 .2إن للك املزيج من زيادة نشاط املرأة القتصادي ،وزيادة دورها في صنع القرار داخل
األسرة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تمكين اجتماعي وسياس ي أشمل للمرأة ،فالستقالل
املادي سوف يعزز على املدى الطويل الستقالل الشخص ي وممارسة للحريات الفردية
بشكل أوسع.
تعاني املرأة في القتصاد السوري من
حالة من التهميش القتصادي ضمن
الظروف القتصادية الطبيعية ،فاملرأة في
ا
سورية هي األقل ملكية ،واألقل أجرا ،واألكثر
ا
مأجور من الرجل ،وهي األكثر
عمال غير
ٍ
بطالة ،واألقل مشاركة في النشاط
القتصادي العام ،وهو ما تثبته الدراسات

السياسات االقتصادية التمكينية املوجهة
للمرأة تسهم في تقليص التهميش االقتصادي
الذي تعاني منه النساء ،بوساطة إسهامها في
حل جزء من مشكالت البطالة النسوية،
ومشكالت الفقر النسوي ،ومشكالت قلة

امللكية النسوية.

القتصادية املتعلقة باملرأة كافة ،8كما أنها
األقل نفالية ملصادر التمويل الخاصة ،وللك كله بدللة املؤشرات التحليلية لواقع املرأة
القتصادي طوال سنوات ما قبل األزمة ،فاملؤشرات تشير إلى وجود انحياز جنوس ي واضح في
ا
القتصاد لصالح الرجل على حساب املرأة ،ما يفرز ضعفا في التمكين القتصادي والجتماعي
ا
ا
ا
وتمايزا في العدالة واإلنصاف وهدرا مستمرا في الحقوق النسوية.
ّ
السوري ،كان ل بد
هذا ،ومن أجل تجاوز هذه الفجوة الجندرية بين الجنسين في القتصاد
من وجود سياسات اقتصادية تمكينية تصب في صالح النساء ،عن طريق زيادة قدرتهن في التحكم
باملوارد القتصادية ،وللك عبر مساعدتهن على توليد دخول منتظمة ناتجة عن عمل اقتصادي
ا
فردي ُمنتج ،أو عبر مساعدتهن على تأسيس مشروعات منتجة ،ما يعني تحكما أكثر في الثروة
 8للتوسع أكثر حول تلك املؤشرات والنتائج النهائية فيما يتعلق بمؤشرات التهميش والتمكين ،يمكن مراجعة :أيهم أسد،
املرأة والتهميش االقتصادي في الجمهورية العربية السورية ،دراسة (سورية :الهيئة السورية لشؤون األسرة،)0221 ،
ومراجعة :أيهم أسد ،املشاغل الرئيسة الخاصة بالنوع االجتماعي ،األجندة الوطنية ملستقبل سورية ،السياسات
االقتصادية الحساسة للنوع االجتماعي في مرحلة ما بعد األزمة ،دراسة (بيروت :اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب
آسيا (اإلسكوا).)0232 ،
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ا
الجتماعية املنتجة ،وتوازنا أكثر في الحقوق القتصادية مع الرجل ،وبالتالي فإن السياسات
نحو أو آخر في تقليص التهميش القتصادي
القتصادية التمكينية املوجهة للمرأة سوف تسهم على ٍ
الذي تعاني منه النساء ،بوساطة إسهامها في حل جزء من مشكالت البطالة النسوية باتجاه
تخفيض تلك البطالة ،ومشكالت الفقر النسوي باتجاه تقليص للك الفقر ،ومشكالت قلة امللكية
النسوية باتجاه زيادة ملكية املرأة للموارد واألصول ،عالوة على زيادة إسهامها في النشاط
القتصادي العام.
وقد جاءت سياسات التمويل الجتماعي في سورية كإحدى السياسات القتصادية املوجهة
ا
ا
ا
للفئات األشد ضعفا اقتصاديا ،ومنها النساء طبعا ،وقد بدأ العمل بالتمويل الجتماعي بشكل
ممنهج ومنظم في القتصادي السوري منذ عام  0223مع انطالق هيئة مكافحة البطالة ،وقد
ا
ا
كانت في حينها الجهاز املؤسس ي الوحيد الذي تصدى ملشكالت الفئات األشد ضعفا اقتصاديا ،إل
ا
ا
أنه منذ عام  ،0223وحتى عام  ،0236أي على مدار  36عاما تقريبا ،توالت التشريعات واملؤسسات
املنظمة لعمليات التمويل الجتماعي ،وقد تراوحت بنية تلك املؤسسات بين مؤسسات حكومية
باملطلق  ،أو مؤسسات مشتركة ،أو مؤسسات خاصة ،وقد عملت كلها ،وما يزال بعضها يعمل ،في
ا
حقل التمويل الجتماعي ،واستهدفت كلها النساء السوريات بدرجات استهداف متفاوتة تبعا
لسياستها وطبيعة برامجها وآلية عملها.
منهجية الدراسة
ّ
السوري من نقص حاد في مصادر التمويل
مشكلة الدراسة :تعاني املرأة في القتصاد
ا
التقليدية كنتيجة لفتقادها للضمانات املطلوبة لذلك التمويل أول ،ونتيجة لوضعها القتصادي
ا
والجتماعي الضعيف مقارنة مع الرجل ثانيا .ومن أجل حل هذه اإلشكالية التمكينية/التمويلية،
ا
كان ل ّبد من خلق مصادر تمويل مباشرة للمرأة بضمانات وتسهيالت بسيطة جدا توفر للمرأة
ا
ا
تمكينا اقتصاديا ،وتجعلها قادرة على التحكم بجزء من املوارد القتصادية ،ما يقلل من التهميش
القتصادي الذي تعانيه.
ّ
الجتماعي
الهدف من الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور سياسات التمويل
ا
في القتصادي السوري في تمكين املرأة اقتصاديا ،بوساطة بيان عمليات التمويل التي استهدفت
فيها النساء ،وبيان املناطق الجغرافية لتلك العمليات وتوزعها ،كما تهدف إلى معرفة دور كل من
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مؤسسات التمويل الجتماعي الحكومية واألهلية والخاصة في دعمها لعملية التمكين القتصادي
للمرأة السورية ،عن طريق أنشطتها التمويلية.
أهمية الدراسة :ترجع أهمية هذه الدراسة إلى قدرتها على رصد النشاطات الفعلية
ملؤسسات التمويل الجتماعي كافة في القتصاد ،وتحديد دورها في عملية التمكين القتصادي
ا
ا
طوال مدة  31عاما أيضا ،يضاف إلى للك تأطيرها النظري للعالقة بين التمويل الجتماعي والتمكين
القتصادي.
منهجية الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي كمنهج بحثي يعتمد على وصف
وتحليل الظاهرة املدروسة باستخدام البيانات الواقعية املستمدة ،إما من املصادر املباشرة أو من
املراجع املختلفة ،ومن ثم تحليل تلك البيانات للوصول إلى النتائج املرجوة.
عينة الدراسة :شملت الدراسة  33مؤسسة للتمويل الجتماعي عملت أو مازالت تعمل في
القتصاد السوري طوال سنوات الدراسة ( ،)0231 – 0223وقد تم الحصول على أغلب البيانات
املتعلقة بنشاط تلك املؤسسات طوال مدة الدراسة.
ا
حدود الدراسة :تنحصر حدود الدراسة زمنيا من عام  0223لغاية  ،0231في حين أن
حدودها املكانية شملت سورية كلها ،عن طريق التعرض لنشاط املؤسسات التمويلية فيها كلها.
صعوبات الدراسة :كانت أهم صعوبة واجهت تنفيذ الدراسة هي عدم انتظام سلسلة
البيانات املتعلقة بالتمويل الجتماعي لدى الكثير من املؤسسات املختلفة العاملة في هذا املجال،
وللك بسبب ظروف الحرب على سورية ،يضاف إلى للك عدم وجود دراسات قياس تأثير التمويل
الجتماعي في التمكين القتصادي للمرأة.
مصادر البيانات وطرق جمعها :تم الحصول على بيانات الدراسات بمجموع من الطرق كان
أهمها املعلومات املباشرة من بعض مؤسسات التمويل الجتماعي العامة والخاصة واملدنية،
والجريدة الرسمية السورية فيما يتعلق بتوثيق مصادر القوانين والقرارات ،باإلضافة إلى الكتب
املنشورة فيما يتعلق بالنوع الجتماعي ،والدراسات واألبحاث السابقة ،وأوراق العمل املنشورة في
املؤتمرات لات الصلة بالتمويل الجتماعي ،وبعض املواقع على شبكة اإلنترنت.
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شكل توضيحي لعالقة التمويل االجتماعي بالتمكين االقتصادي للمرأة
تأثير سياسة التمويل الجتماعي على تمكين املرأة

التمويل االجتماعي
تسديد النساء للديون واألقساط

قرارات النساء المتصلة باإلدارة المالية

للللللللللل

ازدياد دخل األسرة في ظل إدارة المرأة

نشاط المرأة االقتصادي

رفاه األطفال

ازدياد تحكم
المرأة باألصول
والموارد

تمكين
المرأة
اقتصاديا

تحسن فرص الوصول
إلى األسواق

رفاه الرجل

الحد من الفقر

تزايد الثقة
والمهارات

ازدياد الدخل من
أنشطة المرأة

رفاه المرأة

رفاه األسرة
التغذية
الصحة

تحسين وضع المرأة وتغيير دورها

ازدياد االستثمار
واإلنتاجية

تمكين المرأة
اجتماعيا
وسياسيا
قوة التحدي
بين الجنسين

النمو االقتصادي

حقوق المرأة

املصدر :قضايا الجنسين والتمويل الصغري الريفي ،توفير الخدمات للمرأة وتمكينها ،دليل للممارسين،
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،1020 ،وقد تم تعديل الشكل من قبل الباحث ألغراض الدراسة.
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الشبكات
النسائية
والحراك

البيئة القانونية لسياسات التمويل االجتماعي
ً
أوال -املراسيم والقوانين املؤسسة لسياسات التمويل االجتماعي
ّ
الجتماعي التي تستهدف شرائح
بدأت العملية التشريعية فيما يتعلق بعمليات التمويل
النساء والفقراء في سورية منذ عام  ،0223وللك عندما تم إحداث هيئة عامة في سورية باسم
ا
هيئة مكافحة البطالة ،لكن تلك الهيئة لم تستمر في العمل بشكلها الذي كان سائدا أكثر من
خمس سنوات ليحل محلها بعد للك شكل مؤسس ي جديد هو الهيئة العامة للتشغيل وتنمية
املشروعات ،ومنذ عام  0223وحتى عام  ،0236شهد القتصاد السوري وجود  6تشريعات
أساسية منظمة لعمليات التمويل املوجهة للفئات الفقيرة والنساء ،وقد اتخذت تلك التشريعات
شكل مراسيم وقوانين ،منها ( )0تشريع على شكل مراسيم تشريعية و ( )2على شكل قوانين ،أرست
ا
مؤسسات تمويل مختلفة وسياسات تمويل مختلفة أيضا ،وفيما يلي تفصيل ومقارنة تلك
التشريعات مع بعضها البعض ،باإلضافة إلى توضيح األشكال املؤسسية التي أقامتها .وفيما يأتي
استعراض لتلك التشريعات حسب تسلسلها الزمني من األقدم حتى األحدث:
 .2القانون رقم  22لعام 1002
سمح القانون رقم  13لعام  0223بإحداث الهيئة العامة للبرنامج الوطني ملكافحة البطالة،9

ُوي َع ُّد هذا القانون أول التشريعات السورية وأول تشريع استهدف في متنه صراحة تمويل النساء،
ا
وأنه منح مزايا إضافية للمشروعات املخصصة للنساء ،أي أنه كان حساسا للنوع الجتماعي من
هذه الناحية.
 .1املرسوم التشريعي رقم  14لعام 1002
سمح املرسوم التشريعي رقم  11لعام  0226لوزارة الشؤون الجتماعية والعمل بإحداث
ا
ا
هيئة عامة تدعى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات ،10ولم يلحظ املرسوم اهتماما خاصا
ا
ّ
ومحددا بتمويل النشاطات القتصادية للنساء ،ولم يمنح أي مزايا خاصة ،ويمكن القول :إنه لم
ا
يكن حساسا للنوع الجتماعي من هذه الزاوية.

 9للتوسع أكثر :نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد ،0220 ،1
ص .366
 10للتوسع أكثر :نص املرسوم التشريعي منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد
 ،0226 ،11ص .0331
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 .1املرسوم التشريعي رقم  25لعام 1002
سمح املرسوم التشريعي رقم  31لعام  0221ملجلس النقد والتسليف بإحداث مؤسسات
مالية مصرفية اجتماعية 11تهدف إلى تقديم التمويل الصغير واملتناهي الصغر ولم يخصص النساء
ا
أيضا بمزايا تمويلية خاصة بهن ،لذلك فهو غير حساس للنوع الجتماعي صراحة.
 .4القانون رقم  4لعام 1020
سمح القانون رقم  1لعام  0232بتأسيس شركة سورية مساهمة باسم مصرف اإلبداع
للتمويل الصغير واملتناهي الصغر .12هدفها اإلسهام بالحد من ظاهرتي البطالة والفقر في سورية،
ا
وتخفيف وطأتهما على الشرائح الفقيرة في املجتمع السوري ،تحديدا النساء والشباب ،و ُي َع ُّد هذا
التشريع هو التشريع الثاني من نوعه الذي لكر صراحة النساء كشريحة مستهدفة في عملياته
ا
التمويلية بعد القانون رقم  13لعام  ،0223أي أنه كان حساسا للنوع الجتماعي صراحة.
 .5القانون رقم  1لعام 1022
سمح القانون رقم  0لعام  0236بإحداث هيئة تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة والتي
تتبع لوزير القتصاد والتجارة الخارجية ،13لكنه كباقي التشريعات لم يخص النساء صراحة
ا
كشريحة مستهدفة من أجل دعمها وتمكينها اقتصاديا ،أو أنه لم يحدد مزايا خاصة بهن في حال
ا
ا
ا
ّ
الجتماعي أيضا.
كان املشروع نسويا ،وبالتالي لم يكن حساسا للنوع
 .2القانون رقم  21لعام 1022
سمح القانون رقم  30بإحداث مؤسسة باسم مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،14ول يتصل هذا التشريع مباشرة بالسياسات التمويلية في القتصاد ،لكنه
ُ
ُي ّ
عد بمثابة التشريع اللوجستي لباقي التشريعات ،إل ت َع ُّد مؤسسة ضمان مخاطر القروض بمثابة
 11للتوسع أكثر :نص املرسوم التشريعي منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد
 ،0221 ،33ص .631
 12للتوسع أكثر :نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد ،0232 ،1
ص .012
 13للتوسع أكثر :نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد ،0236 ،1
ص .11
 14للتوسع أكثر :نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد ،0236 ،36
ص .011
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مؤسسة داعمة لعمل باقي األجهزة املؤسسية املحدثة وضامنة لستمراها ،وهي املؤسسة الوحيدة
في القتصاد التي تقوم بمثل هذا الدور حتى اآلن.
جدول تصنيفي ألنواع التشريعات املؤسسة لسياسات التمويل االجتماعي
الشكل املؤسس ي

امللكية

الجهة املشرفة

استهدافه
للنساء

فعاليته

13

0223

هيئة عامة

حكومية

وزير الدولة لشؤون
التخطيط

يوجد

ألغي العمل به

0

0226

هيئة عامة

حكومية

وزارة الشؤون الجتماعية

ل يوجد

ألغي العمل به

31

0221

مؤسسات مالية مصرفية

خاصة

مجلس النقد والتسليف

ل يوجد

قانون

1

0232

مصرف

مشترك

مجلس النقد والتسليف

يوجد

قانون

0

0236

هيئة عامة

حكومية

وزارة القتصاد

ل يوجد

قانون

30

0236

شركة مساهمة مغفلة
خاصة

خاصة

مجلس النقد والتسليف

ل يوجد

نوع التشريع
قانون
مرسوم
تشريعي
مرسوم
تشريعي

رقمه تاريخه

مستمر العمل
به
مستمر العمل
به
مستمر العمل
به
مستمر العمل
به

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على التشريعات السابقة

ً
ثانيا -قرارات مجلس النقد والتسليف
لعب مجلس النقد والتسليف ،املشرف واملسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية العامة في
ا
ا
ا
سورية ،دورا إشرافيا هاما على سياسات التمويل الجتماعي املوجهة لشرائح محدودي الدخل
والنساء ،للك بوساطة إشرافه املباشر على جزء مهم من مؤسسات التمويل تلك ،فمجلس النقد
ا
والتسليف يشرف ،وكما ورد سابقا ،على املؤسسات املالية واملصرفية كافة على مصرف اإلبداع،
وعلى مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وقد ما َر َ
س مجلس النقد
ا
ا
ا
والتسليف دورا تأسيسيا ،عن طريق منحه تراخيص املوافقة على نشاطات التمويل ،ومارس دورا
ا
رقابيا على سياسات التمويل بوساطة إلزام مؤسسات التمويل بمعايير العمل الخاصة بتلك
األنشطة ومراقبة بياناتها ونشاطاتها ،وللك من أجل إرساء قواعد عمل متينة لتلك املؤسسات،
دور سياسات التمويل االجتماعي في التمكين االقتصادي للمرأة السورية ()1022 – 1002

15

وقد بدأ النشاط التنظيمي والرقابي ملجلس النقد والتسليف على مؤسسات التمويل منذ عام
ا
 ،0221واستمر حتى اآلن ،وقد أصدر املجلس قرابة  31قرارا من أجل تنظيم سياسات التمويل
تلك .وفيما يأتي عرض لتلك القرارات حسب تسلسلها الزمني:15
 .3قرار رقم / 112م ن /ب  2تاريخ .0221/1/01
 .0قرار رقم / 231م ن /ب  2تاريخ 0221/1/03
 .1قرار رقم / 211م ن /ب  2تاريخ 0221/3/01
 .2قرار رقم / 116م ن /ب  3تاريخ 0221/1/06
 .1قرار رقم / 113م ن /ب  2تاريخ 0221/33/32
 .6قرار رقم / 111م ن /ب  2تاريخ 0221/33/00
 .1قرار رقم / 116م ن /ب  2تاريخ 0221/30/6
 .1قرار رقم / 621م ن /ب  2تاريخ 0221/30/1
 .1قرار رقم / 600م ن /ب  2تاريخ 0232/0/1
 .32قرار رقم / 161م ن /ب  2تاريخ 0233/1/02
 .33قرار رقم / 111م ن /ب  2تاريخ 0233/32/01
 .30قرار رقم / 111م ن /ب  2تاريخ 0230/2/1
 .31قرار رقم / 112م ن /ب  2تاريخ 0230/6/2
 .32قرار رقم / 101م ن /ب  2تاريخ 0231/1/31
 .31قرار رقم / 3212م ن /ب  2تاريخ 0232/2/0
 .36قرار رقم / 3212م ن /ب  2تاريخ 0236/33/6
 .31قرار رقم / 12م ن /تاريخ 0231/2/33
ورغم وجود التشريعات والقرارات الناظمة لعمل مؤسسات التمويل الصغير ،إل أن
ا
القتصاد السوري لم يشهد فعليا ،ومنذ عام  0221وحتى عام  32( 0231أعوام) إل الترخيص
ملؤسستين للتمويل الصغير على القانون رقم  31لعام  ،0221وهما مؤسسة التمويل الصغيرة
األولى – سورية ،واملؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ،في حين ألغي ترخيص املؤسسة الثالثة التي
 15للتوسع أكثر حول مضمون قرارات مجلس النقد والتسليف ومعرفة تفاصيلها يمكن مراجعة املوقع الرسمي ملصرف
سورية املركزي على شبكة اإلنترنت على الرابط اآلتي:
http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/category?id=4399dc9f23
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كان من املفترض أن تعمل وهي مؤسسة باب رزق جميل ،وبالتالي نجد أن القتصاد السوري
بحاجة أكثر إلى املزيد من تلك املؤسسات كي تلبي احتياجات التمويل الجتماعي ،وقد لعبت ظروف
ا
ا
الحرب في سورية دورا مركزيا في تقليص عدد مؤسسات التمويل الجتماعي العاملة في القتصاد.
ً
ثالثا -قرارات رئاسة مجلس الوزراء
لم يكن لرئاسة مجلس الوزراء دو ٌر مركز ٌّي في تنظيم وضبط سياسات التمويل الجتماعي،
ا
باستثناء إصدار قرارين ارتبطا بشكل أو بآخر بتلك السياسات ،وعلى مرحلتين متباعدتين جدا،
وهذان القراران هما:
 .3قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  6121تاريخ  ،0221/30/01وكان هذا القرار بمثابة توسع
للمشاركة الخارجية غير السورية بنشاط التمويل الجتماعي املحلي.16
 .0قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  3311تاريخ  0231/1/33املتضمن تحديد وتصنيف معايير
املشروعات املتناهية الصغر واملشروعات الصغيرة واملشروعات املتوسطة.17

 16منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد  ،0232 ،1ص .10
 17منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد  ،0231 ،03ص .161
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البيئة املؤسساتية لسياسات التمويل االجتماعي
ً
أوال -وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

جيةَّ ،
من وجهة نظر وزارة القتصاد والتجارة الخار ّ
فإن أهم ما يواجه عمل تلك املشروعات
ُ
الجتماعية هو غياب وجود خطة على املستوى الوطني ،تعنى بإنشاء مؤسسات التمويل الصغير
واملتناهي الصغر ،وقلة أو انعدام الدراسات التخصصية عن هذا النوع من األسواق التمويلية،
وعدم وجود تحديد دقيق لقطاع التمويل املتناهي الصغر ،يخدم املشروعات التي يمكن أن تعمل
في هذا القطاع .وأمام تلك املشكالت املؤسسية ،والتي تحد من بيئة العمل التمويلي الجتماعي
قدمت وزارة القتصاد مجموعة من الحلول ملواجهتها ،وكانت تلك الحلول على الشكل اآلتي:18
 وضع سياسة وطنية للتمويل الصغير بالتعاون مع املؤسسات لات الصلة تتضمن بناءالهياكل التنظيمية والهياكل القانونية للتمويل الصغير واملتناهي الصغر ؛

ُ
 التصال باملؤسسات املالية املتخصصة واملنظمات لات الصلة ،والتي تعنى بعملياتالتمويل الصغير لالستفادة من الدراسات السابقة حول التمويل الصغير لتصور الشكل
ا
األنسب لنمالج التمويل الصغير التي يمكن تطبيقها حاليا مع النظرة املستقبلية
لتطويرها ؛
 إنشاء الصناديق الخاصة بالتمويل الصغير تكون برامجها ممولة من قبل املؤسسات املاليةالدولية بشكل كامل ،وتأطيرها ضمن قانون محدد تتخصص باإلقراض الصغير واملتناهي
الصغر ؛
 البدء الفوري بدراسة فكرة إقامة بنك وطني للتمويل الصغير واملتناهي الصغر على غرارالتجارب العاملية املختلفة في هذا املجال.
ً
ثانيا -هيئة التخطيط والتعاون الدولي

تعترف الهيئة بالنتائج الكا ثية التي حصلت على مستوى القتصاد الوطني طوال ّ
مدة
ر

الحرب .وقد كان الفقراء أول ضحايا األزمة حيث حدثت زيادة كبيرة في أعداد الفقراء الذين يقعون
تحت خط الفقر ،ومن أجل مواجهة للكّ ،
طورت الهيئة رؤية خاصة للتمويل متناهي الصغر
بحسبانه أداة من حزمة أدوات يجب العمل على تطويرها ،وتنسيق الجهود املبذولة من قبل كافة
" 18تمويل املشروعات متناهية الصغر في سورية ،تحديات وآفاق" ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ،ورشة عمل ،دمشق ،0236 ،ص .01
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الشركاء وإدارتها إدارة حصيفة تسهم في
تخفيف النتائج السلبية لألزمة على الفقراء،
والهدف منها تقديم مستدام للخدمات املالية
ا
للفقراء الناشطين اقتصاديا أو الذين يمكن
دعمهم بشكل مؤقت ملرحلة حضانة كي
يتمكنوا فيها من البدء بنشاطات اقتصادية

ّ
طورت الهيئة رؤية خاصة للتمويل متناهي
الصغر بحسبانه أداة يجب العمل على
تطويرها ،وتنسيق الجهود املبذولة من قبل
كافة الشركاء وإدارتها إدارة حصيفة تسهم في
تخفيف النتائج السلبية لألزمة على الفقراء.

مولدة للدخل ،وترتكز هذه الرؤية 19على أن التمويل متناهي الصغر مكون من برنامج متكامل يسهم
في إعادة دفع عجلة القتصاد الوطني نحو الدوران ،عن طريق الربط بين مكونات هذا البرنامج
والنتقال بالتعامل مع الفئات الفقيرة من الدعم املباشر والعمل اإلغاثي اإلنساني البحت إلى عمل
لي طابع تنمو ّي ،وأن هناك تكامل أدوار كافة الشركاء (جهات حكومية  -مجتمع دولي  -مجتمع
أهلي) في نشر وتعزيز مفهوم التمويل املتناهي الصغر  ،وضرورة التميز بين الفئات املستهدفة كالفقراء
غير القادرين على العمل ،والفقراء القادرين على العمل ،والفقراء الذين يملكون أصول إنتاج،
ا
ا
ولكن ل يحققون دخال كافيا ،وبالتالي يجب تطوير أداوت تناسب كل فئة والتدرج بالعمل مع
الفقراء كل حسب حالته.
ً
ثالثا -وزارة الزراعة واإلصالح الزراعة
ا
ا
لقد صممت وزارة الزراعة نظاما خاصا لإلقراض وتمويل املشروعات متناهية الصغر ،وقد
ارتكز للك النظام على تقديم قرض نقدي بمبلغ يصل إلى  312ألف ل.س لشراء أدوات املشروع،
وإمكانية تسديد القرض على مدار  1سنوات على شكل أقساط نصف سنوية للقروض الطويلة
ا
األجل ،وهناك قروض قصيرة األجل تستحق السداد بعد  30شهرا ،كما أن املقترضة تمنح مرحلة
سماح تصل إلى  122يوم لحين إقالع مشروعها ،ويترتب على املقترضة عمولة إقراض تبلغ ()%1
ا
سنويا ،وتعفى املقترضة من نصف عمولة اإلقراض بحال التزامها بسداد األقساط بموعدها.20

 19املرجع السابق ،ص .01
 20معلومات مباشرة حصل الباحث عليها من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،مديرية تنمية املرأة الريفية ،دمشق ،تموز
.0231
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ً
رابعا -وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

ا
ا
ّ
الجتماعي،
لعبت وزارة الشؤون الجتماعية والعمل دورا جيدا في مجال سياسات التمويل

إل أن للك الدور لم يبلوره تشريع أو مؤسسة اختصت بها الوزارة مثل غيرها من باقي املؤسسات
ّ
الجتماعي ،وبقيت الوزارة إما كشريك تمويلي مع
العامة والخاصة التي عملت في مجال التمويل
غيرها ،أو أنها قدمت نمالج متفرقة من سياسات التمويل الجتماعي ،ومن النمالج الوطنية
للتمويل الصغير قبل األزمة كان مشروع تطوير منطقة زيزون ،واملشروع اآلخر الذي عملت فيه
الوزا ة كان مشروع جبل الحص الذي عمل في ّ
املدة الواقعة بين ( ،)0221 – 3111حيث قام
ر
املشروع على تأسيس جمعيات الخدمات املالية على مستوى املجتمع املحلي يملكها ويديرها أفراد
ا
املجتمع املحلي الذين يشترون أسهما في جمعية الخدمات املالية .كما نفذت الوزارة عدة مشروعات
للتمويل الجتماعي مع برنامج األغذية العالمي ،بحيث أسهمت في تطوير كوادر مدربين على كيفية
ا
مشروع صغير ،واعتمدت على تدريب النساء الريفيات املعيالت في املناطق األكثر فقرا ،وبناء
تأسيس
ٍ
ّا
ّا
جماعيا ،مع تأسيس
فرديا ،أم
قدراتهن التعليمية لتأسيس مشروع متناهي الصغر ،سواء أكان
صناديق دواره في بعض القرى ،وإدارة منح واسترداد القروض بشكل مركزي.21
ً
خامسا -مصرف اإلبداع للتمويل الصغير واملتناهي الصغر
َّإن مصرف اإلبداع للتمويل الصغير واملتناهي الصغر هو شركة سورية غير ربحيه ،تعمل على
تقديم الخدمات املالية املستدامة ألصحاب املشاريع الصغيرة املدرة للدخل .تم تأسيس مصرف
ا
استنادا إلى أحكام القانون رقم  1لعام  .220232ويمنح مصرف اإلبداع القروض ّ
اآلتية:
اإلبداع
قرض املجموعات النسائية ،وقرض املجموعات الريفية ،وقرض املنشـآت الصغيرة ،وقرض صيانة
السيارة ،والقرض التعليمي ،وقرض تحسين املنزل ،والقرض الزراعي ،وقرض الشراكات ،والقرض
الستثماري .أما في مجال الدخار ،فإن املصرف يقبل الودائع الدخارية اآلتية :الحساب الجاري،
والودائع ألجل ،وحساب التوفير ،وحساب توفير األطفال.

" 21تمويل املشروعات متناهية الصغر في سورية ،تحديات وآفاق" ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ،مرجع سابق ،ص .03
 22القانون رقم  1لعام  0232الخاص بإحداث املصرف.
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ً
سادسا -األمانة السورية للتنمية

ا
تمتد خبرة األمانة السورية للتنمية في مجال اإلقراض املتناهي الصغر على مدى  31عاما،
ا
وقد تم تتويج هذه الخبرة بتوقيع اتفاقية التعاون مع وزارة اإلدارة املحلية ممثلة باملحافظات
ومكاتب التنمية املحلية في عام  ،0231كخطوة باتجاه توسيع وتطوير برنامج "مشروعي" املعني
ا
بالتمويل الجتماعي بشكل مباشر ،وتحديدا تمويل النساء .23وقد قام برنامج "مشروعي" 24بإدارة
برامج التسليف املتناهي الصغر لدعم املشاريع املبتكرة التي تشجع النمو القتصادي في املناطق
الفقيرة ،ويدير البرنامج محفظة سلف متناهية الصغر تصل قيمتها إلى  1مليارات ليرة سورية
ا
ا
ّا
ا
تنمويا ،وتمنح هذه الصناديق ُسلفا تتراوح بين  12ألفا و 022ألف ليرة
موزعة على  612صندوقا
للمزارعين الفقراء ومالكي املشاريع الصغيرة الذين ل يملكون القدرة على تقديم الضمانات املالية
الكافية التي تطلبها املصارف ،وتتولى لجنة تنمية محلية إدارة هذه الصناديق في كل قرية ،وقد
تنامى نشاط برنامج "مشروعي" بعد نجاح تجاربه ليمتد إلى  32محافظات ،ما عزز مكانته كأضخم
برنامج للتسليف املتناهي الصغر في سورية.
ً
سابعا -املؤسسة الوطنية للتمويل الصغير
ُ
ت َع ُّد مؤسسة مالية مصرفية اجتماعية تعمل في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام
املرسوم رقم  31لعام  .250221وتقوم املؤسسة بتقديم حزمة من خدمات اإلقراض لتأسيس
وتطوير املشاريع متناهية الصغر والصغيرة الهادفة إلى تحسين الوضع القتصادي والجتماعي
ا
ألصحاب هذه املشاريع وأسرهم وقدمت الوطنية حتى عام  0231قروضا بقيمة  3.6مليار ليرة
ا
سورية لقاعدة من املستفيدين الذين بلغ عددهم  30ألفا من أصحاب املهن واملشاريع الصغيرة.
وأسهمت الوطنية منذ تأسيسها بدور محوري في عملية

التطوير املستمر لقطاع التمويل الصغير26

ً
ثامنا -مؤسسة التمويل الصغير األولى – سورية
َّإن مؤسسة األولى للتمويل الصغير – سورية ،هي مؤسسة مالية اجتماعية تعمل في
الجمهورية العربية السورية وفق أحكام املرسوم رقم  31لعام  ،0221لات شخصية اعتبارية وهي
" 23تمويل املشروعات متناهية الصغر في سورية ،تحديات وآفاق" ،مرجع سابق ،ص .21
 24كل املعلومات املتعلقة ببرنامج "مشروعي" هي معلومات مباشرة حصل الباحث عليها مباشرة من برنامج مشروعي،
دمشق ،حزيران .0231
 25قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /111م ن  /ب  2تاريخ .0233/32/01
" 26تمويل املشروعات متناهية الصغر في سورية ،تحديات وآفاق" ،مرجع سابق ،ص .06
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أول مؤسسة تمويل صغير تعمل في سورية قامت بتأسيسها وكالة اآلغا خان للتمويل الصغير ،وهي
ا
لحقا إلى املُسهمين فيها ٌّ
كل من بنك التنمية
إحدى وكالت شبكة اآلغا خان للتنمية ،27و"قد انضم
األملاني وبنك الستثمار األوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ،وتقدم مؤسسة األولى للتمويل الصغير
ا
ا
– سورية لزبائنها طيفا واسعا من الخدمات املالية التي تسهم في تعزيز دور املؤسسة التنموي من
خالل عمليات اإلقراض واإليداع لكافة شرائح املجتمع السوري على حد سواء".28
ً
تاسعا -مؤسسة فؤادي
ّ
تعد مؤسسة خاصة ،وكانت قد بدأت
نشاطها في حقل التمويل الجتماعي بتاريخ
في  ،0232-1-3للك بتأسيس عدد من
صناديق اإلقراض والدخار القروية وللك في
 1قرى من قرى جبل الحص التابعة ملنطقة
السفيرة جنوب شرق محافظة حلب ،وفي

تهدف مؤسسة فؤادي إلى وصول الفقراء
ّ
ّ
بخاصة إلى مصادر التمويل غير
بعامة والنساء
الرسمي ،وتطبيق أساليب تمويل تتناسب
والعادات والتقاليد في املجتمعات املستهدفة،
وتطبيق بدائل ضمان متوافرة.

حقل التمويل الجتماعي ،فقد أنشأت املؤسسة ما سمي بصندوق القرية ،وهو عبارة عن مؤسسة
مالية محلية ،يتألف من عدد من املدخرين واملقترضين على مستوى القرية أو التجمع السكاني،
ويهدف الصندوق إلى تمويل األنشطة القتصادية التي ينفذها األعضاء ،وتعتقد املؤسسة بأن
هناك جملة من الدروس املستفادة من تجربة القطاع األهلي والتي توجزها املؤسسة أهمها،29
ّ
وصول الفقراء ّ
بخاصة إلى مصادر التمويل غير الرسمي ،وتطبيق أساليب تمويل
بعامة والنساء
تتناسب والعادات والتقاليد في املجتمعات املستهدفة ،وتطبيق بدائل ضمان متوافرة ،والبتعاد
عن اإلجراءات الكثيرة واملعقدة التي تطلبها جهات التمويل الرسمي (املصارف).

 27قرار مجلس النقد والتسليف رقم / 112م ن /ب  2تاريخ .0221/1/01
" 28تمويل املشروعات متناهية الصغر في سورية ،تحديات وآفاق" ،مرجع سابق ،ص .21
 29املرجع السابق ،ص .11
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ً
عاشرا -دائرة العالقات املسكونية والتنمية
تتبع دائرة العالقات املسكونية والتنمية إلى بطريركية أنطاكية وسائر املشرق للروم
األرثولوكس ،30وقد ابتدأ العمل ببرنامج املنح الخاصة باألفراد إبان أزمة النازحين العراقيين إلى
سورية ،واستمر حتى هذا التاريخ ،ويهدف برنامج املنح الخاصة الذي تتولى الدائرة تنفيذه كسياسة
تمويل اجتماعي إلى تعزيز السوق املحلية عبر خلق فرص منافسة جديدة إلحياء عجلة القتصاد،
وخلق فرص عمل حيث َّإن كل مشروع ُمنفذ ّ
يؤمن فرصة عمل إضافية على األقل ،وبعض
املشاريع يؤمن أكثر من فرصة واحدة ،ومن األعمال التي تمولها الدائرة :ورشات الخياطة،
والحدادة ،وميكانيك السيارات ،ونجارة باطون ،وورشات املونة منزلية ،وزراعة الفطر ،وورشات
نقش النحاس ،وورشات صناعة الفضة ،وورشات صناعة األحذية ،والعيادات الطبية .وتعمل
الدائرة في محافظات دمشق ،والاللقية وطرطوس وحص والسويداء وريف دمشق.

 30املرجع السابق ،ص .21 – 23
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تحليل واقع عمليات التمويل االجتماعي
ً
أوال -الهيئة العامة للتشغيل
ل تحتوي إحصائيات الهيئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات ،وحتى العام  ،0232على
أية معلومات تفصيلية عن توزع القروض األسرية ،والقروض الصغيرة على النساء حسب
القطاعات القتصادية (زراعة ،صناعة ،تجارة ،خدمات ،)...وكل ما كانت توفره بياناتها هو األرقام
اإلجمالية التقريبية عن العدد والنسبة النهائية للمستفيدات من مشاريع الهيئة ،كما أنها ل تحتوي
ا
أبدا على إحصائيات عن عدد األيدي العاملة النسوية الفعلية التي وظفتها املشاريع املمولة من
ا
الهيئة ،ول عن التوزع الجغرافي للمشاريع النسوية أيضا ،ول عن سالسل زمنية ألي من املتغيرات
السابقة كلها ،وللك بسبب ضعف إمكانيات التتبع ،وعدم وجود نظام مراقبة لهذه املشاريع بعد
تمويلها .ووصل إجمالي عدد املشروعات الصغيرة املمولة من قبل الهيئة منذ بدء عملها في عام
 0223حتى عام  0221إلى نحو 01021
ا
ا
مشروعا منها  2221مشروعا للنساء (حدها

يرجع انخفاض حصة النساء من املشاريع

األدنى  322ألف ليرة ،وحدها األقص ى 1

الصغيرة ،وارتفاع حصصهن من املشاريع

ماليين ليرة) ،أي أن نسبة املستفيدات

األسرية ،إلى أن معظم املشاريع التي أقامتها

النساء من هذه املشاريع هي ( ،)%36في حين

النساء إنما تندرج في إطار األعمال التقليدية

وصل عدد املشروعات األسرية املمولة إلى
ا
 13321مشروعا (الحد األقص ى للمشروع

التي تقوم بها املرأة داخل األسرة ،أو إلى
مشاريع ذات طابع حرفي صغير.

 322ألف ليرة سورية) ،كان عدد
املستفيدات منها  ،01313أي ما نسبته (.31)%11
ويرجع انخفاض حصة النساء من املشاريع الصغيرة ،وارتفاع حصصهن من املشاريع
األسرية ،إلى أن معظم املشاريع التي أقامتها النساء إنما تندرج في إطار األعمال التقليدية التي تقوم
بها املرأة داخل األسرة ،كاملشاريع الزراعية ،أو الخدمية البسيطة ،مثل مشاريع تربية املواش ي،
تربية األبقار ،تنمية محصول محدد ،أو إلى مشاريع لات طابع حرفي صغير مثل :مشاريع الخياطة،
مشاريع مخابز يدوية ،محالت تجارية صغيرة داخل الحيز الجغرافي ملنزل األسرة ،خدمات سياحية،
 31مصدر األرقام :أيهم أسد ،املشاغل الرئيسة الخاصة بالنوع االجتماعي ،األجندة الوطنية ملستقبل سورية،
السياسات االقتصادية الحساسة للنوع االجتماعي في مرحلة ما بعد األزمة ،مرجع سابق ،ص .11
دور سياسات التمويل االجتماعي في التمكين االقتصادي للمرأة السورية ()1022 – 1002

24

ا
وهذه املشاريع ل تحتاج بطبيعتها إلى رأس مال كبير نسبيا ،ومخاطرها قليلة ،وسريعة السداد
ا
زمنيا ،وأقساط سدادها أقل ،وهي ل تحتاج إلى خبرات عملية وعلمية كبيرة إلدارتها ،ونتائجها
مضمونة بالنسبة للمرأة ،كما أن معدل الفائدة عليها أقل من معدل الفائدة على باقي املشاريع،
إل أنه ل يتجاوز ( ،)%2كما أن ضماناتها أقل ،ول تتطلب ضمانات عقارية ،وللك كله على عكس
ا
املشاريع الصغيرة ،األكبر في رأس مالها ،واألعلى في معدل الفائدة ( ،)%1واألكبر أقساطا واألكثر
ا
مخاطرة بالنسبة للنساء ،وتحتاج أيضا إلى ضمانات عقارية ل تتوافر ألغلب النساء نتيجة لنعدام
ملكية النساء العقارية في الكثير من املناطق.
هذا ،وبعد عام  0221أقامت الهيئة وبالتنسيق مع البرنامج الوطني لتمكين املرأة وبرنامج
تنمية املرأة الريفية دورات تدريبية لنحو  002متدربة من محافظة الحسكة ،من أجل الحصول
على قروض من برنامج التشغيل تتراوح قيمتها بين  01ألف ليرة و 022ألف ليرة إلقامة مشاريع
صغيرة كالخياطة وتربية األبقار والتزيين واملداجن الصغيرة ومحالت لبيع األلبسة ،وتعطى القروض
وفق نظام املرابحة اإلسالمي بموعد سداد يصل إلى عامين مع معدل مرابحة ( )%6يخفض إلى
قيد عقار ٍي
( )%2في حال اللتزام بموعد التسديد ،إضافة إلى إعفاء النساء اللواتي يملكن بيان ٍ
من األرباح على القروض ،ومن الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض أن يكون أولد
املرأة قد خضعوا لجميع حمالت اللقاح الوطنية ،أن يكون لديهم تسلسل دراس ي ،وأن تكون املرأة
حاصلة على شهادة محو أمية ،وتؤهل هذه املشروطية توسيع دائرة التمكين النسوي إلا لم تعد
ا
مقتصرة على الجانب القتصادي فقط ؛ بل تعدته للجوانب الصحية والتعليمية أيضا ،وهو أمر
ا
هام ومفيد جدا ،ويمكن تصنيف هذه السياسة على أنها سياسة تمويل اجتماعي مشروط ،وهي
ا
ا
سياسة هامة جدا كونها تؤثر إيجابا في التنمية املجتمعية.
ومن امللفت للنظر أنه لم تجر متابعة ميدانية كافية لتوضيح مدى تحكم النساء بالقروض
التي حصلن عيها ،ومدى نجاح املشاريع التي أقمنها ،واألثر الذي تركته هذه القروض على مستويات
التمكين كافة لدى أولئك النساء ،أي أنه لم تجر عملية قياس حقيقي لتأثير عمليات التمويل تلك
في التمكين القتصادي للمرأة.
هذا ،وبغض النظر عن املحاسن واملساوئ للجوء املرأة إلى هذا النوع أو لاك من املشاريع،
فإن النسبة اإلجمالية للنساء اللواتي حصلن على قروض من الهيئة ،ومن كال النوعين ،تدل على
ضعف نفالية ،ووصول املرأة إلى منظومة اإلقراض األسري والصغير ،وبالتالي ضعف سيطرتها
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ا
ّ
القتصادي أيضا ،فالكتلة املالية التي
على املوارد املالية ،ووسائل اإلنتاج وبالتالي ضعف إسهامها
حصلت عليها املرأة من هذه املشاريع هي أقل من الكتلة املالية التي حصل عليها الرجال ،والزيادة
في الكتلة املالية للمرأة من خالل املشاريع األسرية يغطيها النقص الحاد في املشاريع الصغيرة.
لقد ّ
غير املرسوم التشريعي رقم  11لعام  0226القاض ي بإحداث الهيئة العامة للتشغيل
وتنمية املشروعات ،والذي ألغي بموجبه القانون رقم  13للعام  0223القاض ي بإحداث هيئة
ا
ا
مكافحة البطالة ،من تركيبة القروض من حيث رأسمالها ،كما أنه أضاف إليها نوعا جديدا ،وقد
أصبحت املشروعات التي تمولها الهيئة وفق اآلتي:32
 املشروعات بالغة الصغر واملشروعات األسرية :هي املشروعات التي ل يزيد رأس مالها عن
 3.1مليون ،ول يقل عن  322ألف ليرة سورية.
ا
ا
ا
ا
ا
 املشروع الصغير :كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ،ول
يتجاوز رأس ماله  1ماليين ليرة سورية ،ول يقل عن  3.1مليون ليرة سورية ،ول يقل عدد
العاملين فيه عن ستة.

ا
ّا
ّا
ّا
ا
خدميا أو تجارّيا ول
إنتاجيا أو
اقتصاديا أو
 املشروع املتوسط :كل مشروع يمارس نشاطا
يتجاوز رأس ماله  31مليون ليرة سورية ول يقل عن  1ماليين ليرة سورية ول يقل عدد
ا
العاملين فيه عن ستة عشر عامال.
ا
وبناء على النسبة التراكمية لستفادة املرأة من قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية
املشروعات ،طوال سنوات عملها ،وعلى البنية الجديدة لتلك القروض ،فإن نقص وضعف
سيطرة املرأة على األموال/وسائل اإلنتاج مرشح للزيادة ،أو للبقاء على ما هو عليه في الحدود
ا
ا
الدنيا ،للك أنها ستكون األقل حظا في الحصول على املشاريع الصغيرة واملتوسطة معا ،بسبب
ارتفاع قيمة الضمانات املطلوبة للقروض الكبيرة ،وبسبب ضعف تملك املرأة للحيازات العقارية
ا
والعينية ،وهذا ما سيوسع فجوة السيطرة على املوارد بين الرجال والنساء مستقبال ،ويقلص من
ّ
القتصادي لها.
اإلسهام

 32املرسوم التشريعي رقم  11لعام  ،0226الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ،الجزء األول ،العدد ،11
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ً
ثانيا :الصندوق السوري لتنمية الريف
أطلق الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس) برامج القروض الصغيرة منذ نشأته في
عام  .0223وكان الهدف من هذا البرنامج هو دعم الراغبين ببدء أو توسيع أعمالهم التجارية.
وتعطى األولوية فيه للسيدات ،وللك في ريف إدلب والاللقية وحلب .وقد بدأ فردوس منذ إنشائه
برنامج التمويل بقروض صغيرة دون فائدة ليقدم للمجتمعات الريفية الدعم واملساعدة في توسيع
أعمالها وزيادة دخلها وتعزيز استقرارها القتصادي .وقد فاقت القيمة اإلجمالية لتلك القروض
ا
نحو  312مليون ليرة سورية وزعت على  1626قرضا ضمن سبع محافظات سورية هي :حلب،
وإدلب ،والاللقية ،وريف دمشق ،وحماة ،والقنيطرة ،وقد كان الهدف العام من هذا البرنامج رفع
ّ
السوري ،وتحسين نوعية الحياة ملواطنيه على أساس خلق فرص عمل
مستوى املعيشة في الريف
والتشجيع على إنشاء مشاريع تعود بالنفع على القرية ككل ،إضافة إلى استكشاف وتنمية املهارات
والقدرات الفردية والجماعية .وأعطيت األولوية في هذه املرحلة للعاطلين عن العمل واألرامل ولوي
السمعة الطيبة والذين يملكون روح املبادرة الريادية.
وقد بدأ "فردوس" بتمويل مشروعات مباشرة خاصة بالنساء ،بوساطة ما يسمى "بحاضنات
األعمال الريفية" ،وكانت أولى هذه الحاضنات في منطقة عين التينة بمحافظة الاللقية ،وقد أنشأ
"فردوس" لذلك املشروع الذي امتد ألربع سنوات مركز أعمال املرأة الريفية ،والذي يموله كل من
التحاد األوروبي ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ،والجمعية اإليطالية للمرأة في
التنمية (آيدوس) ،وهدف املشروع هو تفعيل دور النساء في أسواق العمل ،عن طريق تأسيس
وتطوير مشاريعهن املتناهية في الصغر ،وقد مول "فردوس" لغاية عام  0221ستة مشروعات
نسائية في مجالت مختلفة بقيمة إجمالية قدرها  211ألف ليرة ،وهذه املشروعات يوضحها
الجدول اآلتي:33

 33مصدر معلومات الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس) هو :أيهم أسد ،املرأة والتهميش االقتصادي في الجمهورية
العربية السورية ،دراسة ،مرجع سابق ،ص .13
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القروض التي قدمها فردوس للنساء عبر مركز أعمال املرأة الريفية في عين التينة
بالالذقية/ليرة سورية
الضمانة
نوع املشروع
قيمة القرض
الرقم
شخصية
ورشة خياطة
108000
1
أرض
إنتاج عسل
35500
2
شخصية
أجبان وألبان
120000
3
أرض
مركز كمبيوتر
100000
4
شخصية
ورشة خياطة
70000
5
شخصية
تصفيف شعر
25000
6
*
*
458000
املجموع
وقد قدمت حاضنة األعمال الريفية كمشروع تنموي خدماتها للنساء الريفيات في  31قرية
في منطقة عين التينة في الاللقية ،حيث وفرت الحاضنة الدعم للنساء اللواتي ينحدرن من أسر
ا
ا
محدودة الدخل ،وتتراوح أعمارهن بين  02و 01عاما ،ويبدين روحا ريادية ورغبة في أخذ املبادرات
وتأسيس مشاريع جديدة ،كما عمل املركز على اإلسهام في دعم األعمال الريادية القائمة والتي
ترغب صاحباتها في تحويلها إلى مشاريع تتجه نحو النمو .وتبنت الحاضنة استراتيجية مبتكرة ،إل
قدمت مقاربة لتطوير املشاريع عن طريق توفير مجموعة مرنة من الخدمات تشمل إدارة األعمال
والتدريب الفني واملتابعة الالحقة للتدريب واملساعدة في تخطيط األعمال التجارية الصغيرة أو
توسيع األعمال القائمة ،للك عبر برنامج فردوس للقروض الصغيرة ،ونجحت الحاضنة في الوصول
إلى أكثر من  112امرأة ريفية ،عن طريق حمالت التوعية العامة ،وتدريب  022امرأة ريفية من
تسع قرى في منطقة عين التينة على اإلدارة البسيطة واملتقدمة لألعمال التجارية ،وقدمت برنامج
ا
ا
ا
تدريب تقني لـ  12امرأة في مجالت مختلفة ،ووفرت الدعم املالي والفني لـ  61عمال تجاريا صغيرا
في قطاعات اإلنتاج والخدمات أجرت نحو  222استشارة اقتصادية وجلسات تخطيط
ا
ا
ا
للمستفيدات من النساء واملشاركة في أكثر من عشرين سوقا ومعرضا تجارّيا من تنظيم مؤسسات
محلية وعاملية عاملة في سورية ،وأمنت نقاط بيع ملنتجات النساء في قلعة صالح الدين في الاللقية
واملعبد الكبير في تدمر وفندق الشيراتون في حلب.
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ومع بداية العام  ،0232أعاد "فردوس" إطالق مبادرة القروض الصغيرة ضمن آليات العمل
ا
املتعارف عليها في سوق التمويل الصغير في سورية ،بدون فائدة مع رسوم إدارية ( )%3شهريا ،تم
تقديمها في ريف محافظة إدلب ،حيث بلغت محفظة القروض في القطاع املذكور نحو  1ماليين
ليرة سورية ،تم بوساطتها توزيع نحو  322قرض شخص ي استهدفت من لديهم روح ريادة األعمال
والرغبة في إنشاء مشاريع مدرة للدخل ،وأعطيت األولوية للنساء من أبناء املنطقة املستهدفة بهدف
تحويلهن إلى ُمنتجات قادرات على اإليفاء بتكاليف الحياة وتوفير احتياجاتهن املعيشية.
هذا ،وفي منطقة املراح بريف دمشق اشتغل "فردوس" على تطوير منتجات ريفية مستوحاة
من تراث املنطقة ،مثل :شغل التريكو واألعمال اليدوية املتنوعة ،إضافة إلى تصنيع منتجات الوردة
الشامية من ماء الورد والزهر ومستحضرات تجميلية وطبية ،وقد استفادت من خدمات فردوس
املالية في هذا املجال  12مستفيدة يعملن في حرف يدوية تقليدية .إل أن الصندوق السوري لتنمية
الريف "فردوس" قد توقف عن العمل بداية عام  0230بسبب ظروف الحرب بشكل عام ،وبسبب
خروج مناطق عمله األساسية عن سيطرة الدولة ،لكن برنامج فردوس كان النواة األساسية لبرنامج
ا
مشروعي الذي أطلقته األمانة السورية للتنمية لحقا.
ً
ثالثا -مركز أعمال املرأة الريفية
تم تأسيس مركز أعمال املرأة الريفية عام  0221كمركز خدمي متخصص في دعم النساء
الريفيات في منطقة عين التينة في محافظة الاللقية ،وللك كأحد نشاطات األمانة السورية
للتنمية ،وتم تطوير صورة متكاملة وواضحة له ،وقد امتدت مرحلته األولى أربع سنوات ،أي لعام
 ،0221لتبدأ املرحلة الثانية بعدها وتستمر حتى عام  ،0232وهدف املركز إلى تفعيل دور املرأة في
سوق العمل بتشجيعها على إقامة املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر شريطة أن تكون مجدية
وقادرة على الستمرار الذاتي.
وقد حضرت  12امرأة أول برنامج توجيهي للمشاريع الصغيرة ،وفي عام  0226تم تدريب 12
سيدة من القرى التي استهدفها املركز على إدارة األعمال في ثالث دورات تدريبية ،كما تم القيام بـ
 02دورة تدريب تقنية اختصاصية ملراحل زمنية مختلفة ،للك لتحسين مهارات املشاريع التي
يدعمها املركز في مجال منتجات األلبان واألجبان ،وتصفيف الشعر ،واإلكسسوار ،وتربية النحل،
باإلضافة إلى القيام بـ  12جلسة استشارية على األقل في مركز أعمال املرأة الريفية وفي مواقع
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املشاريع لاتها ،كما حضرت  02من املستفيدات خطط العمل وتم منح قروض ألر ٍبع منهن للبدء
بالعمل.
هذا ،وفي عام  ،0221تم تدريب  12سيدة من القرى املستهدفة على إدارة األعمال ،عن
طريق دورة توجيهية ودورة إدارة أعمال .وتم تقوية معلومات  31مستفيدة عن طريق دورة إدارة
ا
ا
أعمال متقدمة ،باإلضافة إلى تدريب  31مستفيدة تدريبا تقنيا ،للك لتقوية مهاراتهن في مجالت
إنتاج الصابون الطبيعي ،منتجات الصويا ،والجبنة اإليطالية ،وتركيب العطورات ،وإنتاج كريمات
تجميل طبيعية .كما تم تنفيذ  12جلسة استشارية في مركز أعمال املرأة الريفية وفي مواقع املشاريع
ا
لاتها أيضا ،وقد حضرت  02من املستفيدات خطط العمل ،وتم منح قروض لـ  31منهم للبدء
بالعمل.
وفي عام  ،0221حضرت  31سيدة من املستفيدات خطط العمل وتم منح قروض لسبعة
منهن للبدء بالعمل ،كما تم القيام بـ  312جلسة استشارية في مركز أعمال املرأة الريفية وفي امليدان
ا
(مواقع املشاريع) ،وفي عام  0221تم تأسيس  02مشروعا في مجالت مختلفة منها :صناعة العطور،
واإلكسسوار ،والتطريز ،وصناعة الصابون ،وتربية األبقار ،تزيين النساء ،سوبر ماركت) ،وتم رصد
ا
 321سيدات يعمل في  62مشروعا من مشاريع املركز.
ا
ومن املالحظ أن هذه املشروعات هي من املشاريع التقليدية أيضا ،والتي تنسجم وتتشابه
ّ
مع نوعية املشروعات األسرية التي تقدمها الهيئة العامة للتشغيل ،وأن كال من هذه املشروعات
ا
ل يخلق في الغالب أكثر من فرصتي عمل ،باإلضافة إلى صاحبته ،ومن املالحظ أيضا أن مشاريع
إنتاج العسل ،وإنتاج األلبان واألجبان ،إنما تعزز ارتباط املرأة باألعمال الزراعية التقليدية .ول
ا
تكسب هذه املشاريع املرأة زيادة كبيرة في الخبرات العلمية ،وكل ما تفعله إنما تسد قليال من نقص
ا
دخل املرأة الريفية ،أي أنه يحقق لها نوعا من التمكين القتصادي ،وفي حال بقيت هذه املشاريع
ا
تسير وفق هذه البنية ،فإنه لن يتم تطوير املرأة الريفية إل ماديا وبشكل ضعيف ،في حين ستبقى
مهاراتها العملية والعلمية متواضعة ،ولن تسعفها للحصول على فرصة عمل خارج نطاق هذه
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األعمال التقليدية ،وفي أسواق العمل األكبر ،أي َّأن التمكين القتصادي للنساء في هذه الحالة
محصور بنطاق العمل الريفي فقط.34
ً
رابعا -برنامج مشروعي
انطلق برنامج "مشروعي" 35في عام  0233بهدف دعم التجمعات السكانية ضمن املحافظات
السورية عبر تأسيس صناديق تمويل غير ربحية ،تقدم التمويل متناهي الصغر للفئات الفقيرة
ا
واألشد فقرا إلقامة مشاريعها الخاصة املدرة للدخل ،أو التوسع في مشاريع قائمة على اختالفها
وتنوعها بين إنتاجية وخدمية إضافة إلى دعم الطاب الجامعيين.
يدير "مشروعي" برنامج التسليف املتناهي الصغر لدعم املشاريع املبتكرة التي تشجع النمو
القتصادي في املناطق الفقيرة ،وقد بدأ برنامج "مشروعي" في تنفيذ خطة التمويل الجتماعي في
عام  0231في عشر محافظات سورية لتصل قيمة املحفظة املالية التي يديرها البرنامج إلى حوالي
 1.0مليارات ليرة سورية ،للك بوساطة صناديق التمويل املجتمعي التي يشرف على إدارتها 1012
ّ ا
متطوعا في لجان التنمية املحلية ،وقد كان عدد الصناديق املحلية في املحافظات السورية حتى
النصف األول من عام  0231وفق اآلتي:
ا
دمشق ( )32صندوقا ،ريف دمشق ()02
ا
ا
صندوقا ،السويداء ( )301صندوقا ،حمص
ا
ا
( )02صندوقا ،حماة ( )312صندوقا،
ا
الاللقية ( )16صندوقا ،طرطوس ()321
ا
ا
صندوقا ،وحلب ( )30صندوقا.

يقدم برنامج "مشروعي" مجموعة من برامج
ّ
املجتمعي ،وتتراوح القيمة اإلجمالية
التسليف
ملبلغ التسليف ما بين  200ألف ليرة و100
ألف ليرة.

أما بالنسبة للفئات الجتماعية املؤهلة والتي يمكن لها الستفادة من خدمات التمويل
الجتماعي في برنامج "مشروعي" فهي :املرأة املعيلة ألسرتها ،ولوو الشهداء والجرحى واملخطوفين،
ولوو الحتياجات الخاصة ،والعاطلون عن العمل ،والطالب الراغبون في متابعة إتمام تحصيلهم
العلمي بعد املرحلة الثانوية ،وأصحاب الدخل املنخفض غير املنتظم ممن تكون لديهم أعمال
 34معلومات مركز أعمال املرأة الريفية مستمدة من دراسة :أيهم أسد ،املشاغل الرئيسة الخاصة بالنوع االجتماعي،
األجندة الوطنية ملستقبل سورية ،السياسات االقتصادية الحساسة للنوع االجتماعي في مرحلة ما بعد األزمة ،مرجع
سابق ،ص .22
 35كل ما يتعلق بمعلومات وأرقام برنامج مشروعي حصل عليها الباحث بشكل مباشر من إدارة البرنامج ،دمشق ،حزيران
.0231
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قائمة تحتاج لدعم وحماية من التدهور ،وأصحاب املشاريع الرائدة واملبتكرة والتي تغني سوق
العمل وتزيد فرص تشغيل اليد العاملة.
يقدم برنامج "مشروعي" مجموعة من برامج التسليف املجتمع ّي ،مثل :التسليف التشغيلي
والتسليف التعليمي ،والتسليف املوسمي ،وتتراوح القيمة اإلجمالية ملبلغ التسليف ما بين 322
ّ
التشغيلي ،فإن قيمته تتراوح بين  322و022
ألف ليرة و 022ألف ليرة ،وفيما يتعلق بالتسليف
ألف ليرة ،وللك حسب طبيعة املشروع واحتياجاته ،ويتم تسديد السلفة في مدة أقصاها 1
سنوات كحد أقص ى ،ويتم السداد بعد منح املستفيد مهلة سماح مدتها  1أشهر من تاريخ
التسليف ،أما في التسليف التعليمي فيحدد سقف التسليف املتعلق بإكمال التعليم الجامعي بـ
ا
 12ألف ليرة على أن يتم السداد شهريا بقسط قيمته  1آلف ليرة فقط ،ويتم السداد بعد أول
شهر من تاريخ الحصول على السلفة دون وجود مهلة سماح ،في حين أن التسليف املوسمي يتم
منحه على شريحتين ،الشريحة األولى قيمتها  12ألف تمنح وتسترد بعد أربعة أشهر دون مهلة
سداد ،والشريحة الثانية  322ألف ليرة ،تمنح وتسترد على دفعتين الدفعة األولى قيمتها  12ألف
ليرة بعد أربع أشهر ،والدفعة الثانية قيمتها  12ألف ليرة بعد ست أشهر.
ا
وقد بلغ عدد املستفيدين من برنامج "مشروعي" في عام  0231وحده  31611مستفيدا ،أما
ا
إجمالي عدد املستفيدين من املشروع حتى بداية عام  0231فقد وصل إلى  12312مستفيدا منهم
ا
 02211مستفيدة و 06236مستفيدا ،أي أن نسبة النساء املستفيدات من خدمات التمويل
الجتماعي في برنامج مشروعي تصل إلى نحو ( )%21من مجموع املستفيدين .أما في النصف األول
ا
من عام  0231فقد بلغ إجمالي عدد املستفيدين من خدمات برنامج "مشروعي"  1161مستفيدا
ا
منهم  2012مستفيدة و 2311مستفيدا ،أي أن نسبة النساء املستفيدات صلت إلى نحو %12
ا
أيضا.
ومع املرونة التي تتمتع بها بنية البرنامج يصبح من السهل تحديث األنظمة واملعايير التي توجه
عمله وتحدد خطة العام وسياساته ،ومن العناوين التي يتم العمل عليها لتطوير التمويل الجتماعي
لدى البرنامج يمكن إيراد اآلتي:
 .3تحديث معايير اختيار التجمعات السكنية ليتم بناؤه على أعداد األسر الفقيرة في التجمع
السكاني الواحد.
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 .0إعادة تحديد معيار رأسمال الصندوق وسقف قرض البرنامج ملواكبة التطورات
القتصادية.
 .1مواكبة عملية تنمية املناطق السورية املحررة من املجموعات اإلرهابية املسلحة.
 .2مواكبة عملية تنمية املناطق العائدة إلى حضن الوطن ،بما يجعل من مشروعي أحد
املقومات التي تجعل املجتمع املحلي يعاود اللتفات إلى الحياة اليومية الطبيعية ،إضافة
ا
إلى تكامله مع برامج األمانة السورية للتنمية املتنوعة ومع برامج الشركاء ،بما يؤثر إيجابا
في الوضع الراهن.

ي ُ
الشهداء ،وصندوق سوق الضيعة ،وصندوق
 .1إطالق صناديق متخصصة بالجرحى ولو
جامعة املنارة ،بما يوسع من الخدمات التمويلية التنموية التي يقدمها مشروعي.
 .6مواكبة أنظمة إدارة املعلومات ،بما يوافق توسعات البرنامج املتجهة نحو صناديق
متخصصة ومشاريع جماعية فور اعتماد أنظمة وأدلة عملها.
 .1خطة إعالمية لعام  0231بما يسهم في قياس تأثير مشروعي ونشر التجربة والستفادة منها
من قبل كل الجهات املعنية بالعمل التنموي.
 .1الخروج بعد تعميم خطة عمل وخطة تمويل  0231ببرامج تدريبية لكوادر برنامج مشروعي
وبشكل خاص بناء قدرات ورفع مهارات الفرق التنموية للجان التنمية املحلية ،مع األخذ
بالحسبان اختالف وتنوع التجارب وخصوصية كل محافظة من املحافظات السورية.
ً
خامسا -البرنامج الوطني لتمكين املرأة
هدف البرنامج الوطني لتمكين املرأة والحد من الفقر إلى التخفيف من آثار الفقر ونتائجه في
ا
املناطق األكثر فقرا ،عن طريق تمكين املرأة وتعزيز مشاركة املجتمع املحلي في التنمية املحلية،36
والستفادة من اإلمكانيات البشرية واملحلية املتاحة ،وتعزيز قدرات الفقراء الذاتية ،وتحسين
البنية املحلية التحتية ،وقد تعاونت على تنفيذه كل من وزارات الزراعة واإلصالح الزراعي ووزارة
اإلدارة املحلية ووزارة الشؤون الجتماعية والعمل ،ومن املؤشرات الكمية للمشروع تخفيض عدد
الفقراء دون خط الفقر األعلى من ( )%12.31إلى ( ،)%00.61والفقراء دون خط الفقر األدنى من
ا
( )%33.11إلى ( )%1.11وللك انسجاما مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة ()0232-0226

 36كل ما يتعلق بمعلومات وأرقام البرنامج الوطني لتمكين املرأة حصل الباحث عليها مباشرة من وزارة الزراعة واإلصالح
الزراعي ،مديرية تنمية املرأة الريفية ،دمشق ،حزيران .0231
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وأهداف األلفية للتنمية ،بوساطة برامج استهدافية تحسن ظروف عمل النساء ،وقد شمل
البرنامج مكونين أساسين هما:
 برنامج تمكين املرأة الذي يتضمن اإلقراض والتوعية والتدريب.
 برنامج األشغال العامة.
ّ
والحد من الفقر
وقد اعتمد البرنامج في مصادر تمويله على موازنة مشروع تمكين املرأة
ا
املخصصة من املوازنة الستثمارية للحكومة سنويا بنسبة  01باأللف منها ،وعلى املنح الدولية،
وعلى موازنات الوزارات املعنية بتنفيذ األنشطة (تعليم ،صحة ،ثقافة  ،)....حسب الحتياجات
ُ
املحددة ،وقد خصص للبرنامج الوطني لتمكين املرأة منذ إطالقه عام  0221نحو  122مليون ليرة
سورية توزعت بين وزارة الزراعة ،ووزارة اإلدارة املحلية حيث حصلت وزارة اإلدارة املحلية على
( )%12من التمويل في ما حصلت وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الجتماعية والعمل مناصفة على
الـ ( )%12الباقية .إل أن البرنامج الوطني لتمكين املرأة توقف عن منح القروض منذ عام 0232
لعدم رصد مخصصات مالية جديدة له من قبل الحكومة ،ول توجد بيانات دقيقة عن أعداد
املستفيدات من للك البرنامج طوال ّ
مدة وجوده.
ً
سادسا :مشروع تمكين املرأة والحد من الفقر
ُي ّ
عد مشروع "تمكين املرأة والحد من الفقر" 37أحد املكونات األساسية للبرنامج الوطني
لتمكين املرأة السورية الذي توقف عام  ،0232ورغم أن الحكومة لم ترصد أي مبالغ مالية جديدة
للمشرع الوطني لتمكين املرأة طيلة سنوات ( ،)0231-0232إل أن مشروع تمكين املرأة والحد من
الفقر ،والذي بدأت بتنفيذه وزارة الزراعة
منذ عام  0221قد استمر بالعمل ،عن طريق

قامت وزارة الزراعة باستهداف القرى األكثر
ً
ً
فقرا ،واألشد احتياجا حسب خارطة األحوال

ورغم توقف رصد العتمادات املالية

املعيشية املعدة من قبل هيئة التخطيط

للبرنامج الوطني لتمكين املرأة ،إل أن وزارة

والتعاون الدولي ،وتقاطعها مع خارطة الفقر

الزراعة وعن طريق مديرية تنمية املرأة

الريفي املعدة بوزارة الزراعة.

مديرية تنمية املرأة الريفية في وزارة الزراعة،

الريفية كانت تقوم بتدوير مبالغ القروض
 37كل ما يتعلق ببرنامج مشروع تمكين املرأة والحد من الفقر من معلومات وأرقام حصل عليها الباحث بشكل مباشر من
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،مديرية تنمية املرأة الريفية ،دمشق ،حزيران .0231
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املستردة من املستفيدات إلى مستفيدات جدد وفي املحافظات السورية كافة ،يضاف إلى للك أن
ا
وزارة الزراعة كانت قد تعاونت مع الهيئة السورية لشؤون األسرة في عام  ،0230استنادا إلى
توقيعها ملذكرة تفاهم معها أسهمت بوساطتها في دعم النساء ،وقد ضمنت وزارة الزراعة بتلك
العملية استمرارية منح القروض ملستفيدات جدد ،وقد كانت قيمة القرض الواحد تتراوح ما بين
 312إلى  022ألف ليرة سورية للمستفيدة ومع مطلع عام  0231أعادت الحكومة إحياء البرنامج
الوطني لتمكين املرأة والحد من الفقر ،عن طريق منح وزارة الزراعة مليار ليرة سورية 38لتمويل
قروض صغيرة ومتناهية الصغر مخصصة للنساء الريفياتّ ،
ويعد هذا املبلغ من أكبر املبالغ
املقدمة من الحكومة لتمويل النساء.
ويعتمد مشروع تمكين املرأة والحد من الفقر على برنامجين رئيسين هما:
 .3برنامج بناء قدرات املرأة الريفية والذي يتضمن:
 تدريب السكان املحليين على املشاركة بتنفيذ ومتابعة وتقييم التنمية املحلية.ا
ا
 تدريب النساء الريفيات تدريبا متخصصا على املشروعات الزراعية بشقيها النباتيوالحيواني.
 إكساب املرأة الريفية مهارات حرفية ويدوية مع حزمة مهارات الحياة اليومية. .0برنامج الخدمات التمويلية ويتضمن:

ا
 تمكين املرأة الريفية من اختيار مشروعها وإنجاز دراسة جدوى اقتصادية بسيطة جداللمشروع ،عن طريق اتباعها البرنامج التدريبي (كيف تؤسس مشروعك).
 تمويل املشروع املقترح برأس املال الالزم إلقالعه بأسهل شروط وأقصر وقت مساعدة املقترضة على شراء مستلزمات املشروع والبدء به متابعة املقترضة بشكل ربعي حتى تسدد املقترضة آخر قسط من قرضها. مساعدة املقترضة على حل أي مشكلة تعترض مشروعها ،على أساس املتابعة الشهريةللمشروع.
ا
ا
لقد قامت وزارة الزراعة باستهداف القرى األكثر فقرا ،واألشد احتياجا حسب خارطة

األحوال املعيشية املعدة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي ،وتقاطعها مع خارطة الفقر
 38مصدر الرقم هو كتاب مجلس النقد والتسليف رقم /121ص تاريخ  0231/2/01املوجه إلى املصرف الزراعي التعاوني،
وثيقة ورقية حصل الباحث عليها.
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الريفي املعدة بوزارة الزراعة مع التركيز على مجموعة من املعايير في عملية استهداف القرى ومنها
ا
القرى األكثر فقرا واألشد حاجة ،والقرى التي ل تشملها برامج وخدمات من جهات أخرى ،والقرى
ا
في املناطق الشرقية ،ومن ثمة التركيز ضمن القرية على األسر األكثر فقرا واألسر التي تعيلها النساء.
والجدول اآلتي يوضح تطور أعداد املستفيدات من مشروع تمكين املرأة والحد من الفقر.

تطور أعداد املستفيدات وعدد القرى املستهدفة في مشروع التمكين االقتصادي والحد من الفقر (1002
– )1021

املؤشر

1002

1001

1004

1020

1022

1021

املجموع

عدد القرى

332

61

26

332

11

36

221

1263

1111

3212

2231

2112

3311

31101

عدد
املستفيدات
مناطق التغطية

كافة املحافظات

مصدر الجدول :وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،مديرية تنمية املرأة الريفية عام 1021

وباإلضافة إلى للك ،فقد قامت وزارة الزراعة بتأسيس "صندوق دوار" في كل قرية ،وقامت
بتشكيل لجنة مجتمع محلي تتألف من أكثر من  32نساء في كل قرية مهمتها دراسة أوضاع وميول
النساء الراغبات بإقامة مشاريع ،وتقديم مقترحات إلى املهندسة املشرفة على القرية ،وقد بلغ عدد
ا
الصناديق الدوارة  221صندوقا ويتراوح رأس مال الصندوق بين بين مليونين ومليونين ونصف
املليون ليرة سورية ،ويتراوح عدد املستفيدات ما بين  02إلى  01مستفيدة ،ويصل متوسط قيمة
القرض املمنوح من الصندوق إلى نحو  322ألف ليرة.
وقد رصدت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي األثر القتصادي والجتماعي الذي تركه مشروع
ّا
ا
ا
اقتصاديا
تمكين املرأة والحد من الفقر على النساء الريفيات ،استنادا إلى قياس  01مؤشرا
ّا
واجتماعيا ،بوساطة إجراء بحث ميداني شامل للمقترضات كافة بعنوان "الجدوى القتصادية
والجتماعية للمشاريع املتناهية الصغر وتأثيراتها في النساء الريفيات في الريف السوري ،نمولج
مشروع تمكين املرأة والحد من الفقر" وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 %11من األسر املستهدفة باملشروع زاد دخلها بعد تأسيس مشروع خاص باملرأة.
 %11من األسر تحسنت نوعية طعامها من عائدات املشروع الخاص باملرأة.
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 %13من األسر تحسنت أوضاع مسكنها من عائدات املشروع الخاص باملرأة.
 %13من األسر تحسنت نوعية لباسها من عائدات املشروع الخاص باملرأة.
 %11.1من األسر تحسنت فيها صحة األسرة.
 %11من صاحبات املشاريع أصبح لديهن ملكية خاصة.
ً
سابعا -مشروع التنمية املتكاملة للبادية السورية
تشمل منطقة املشروع ثالثة مواقع تغطي األجزاء الوسطى والجنوبية والشمالية الشرقية
من البادية موزعة في  /1/محافظات هي درعا – السويداء – حمص – حماه – الرقة – دير الزور
– الحسكة – حلب ،على مساحة قدرها ( )1مليون هكتار تشكل ( )%01من مساحة البادية ،تضم
أكثر من ( )31ألف أسرة مستفيدة بشكل مباشر من املشروع و( )32آلف أسرة ستتلقى فوائد غير
مباشرة من املشروع ،39وكان للمشروع شق مجتمعي قائم على تطوير املجتمع املحلي واستهداف
النساء لتطوير بعض قدراتهن ،ورفع مستوى التمكين القتصادي لهن ،وقد نفذ املشروع الكثير
من الدورات العملية للنساء في مناطق البادية السورية ،مثل دورات الخياطة والحياكة والتطريز
والصناعات اليدوية والغذائية وغيرها ،وقد وصل عدد املستفيدات في مشروع التنمية املتكاملة
للبادية السورية من دورات الخياطة إلى  11مستفيدة في املحافظات كافة ،وكان العدد األكبر في
الرقة بـ  01مستفيدة تلتها حمص بـ  31مستفيدة ،وكانت استفادة النساء من حياكة بعض القطع
للعائلة ،أي التوفير في أجور الخياطة ،باإلضافة إلى استفادتهن من أجور الخياطة لآلخرين ،وقد
ا
كان متوسط مجموع الربح والتوفير للمستفيدة في الحسكة نحو  1316ليرة شهريا ،أما في السويداء
ا
فقط بلغ متوسط العائد من الخياطة للمستفيدة  1122ليرة شهريا ،أما في محافظتي حمص ودرعا
ا
فقد بلغ للك املتوسط نحو  0211ليرة ،علما أن املتوسط العام على مستوى املحافظات التي
ا
شملها املشروع وصل إلى  3111ليرة شهريا ،وقد قام املشروع بتنفيذ العديد من دورات التريكو
ا
أيضا ،وقد بلغ عدد املستفيدات منها  16مستفيدة ،إل أن معظم املستفيدات اتبعن الدورة دون
أن يمارسن الحياكة اآللية إل في الدورة ،للك بسبب عدم وجود آلت حياكة التريكو لعدم توافر
ا
السيولة املالية لشرائها ،علما بأن املشروع يقدم ماكينات الخياطة والتريكو على شكل قروض لكن
 39علي صحناوي" ،مدير البرامج القطرية بإيفاد مشروع تنمية البادية من أنجح املشاريع التنموية" ،سيريانديز13 ،
تشرين األول/أكتوبر .0221
http://www.syriandays.com/index.php?page=show_det&select_page=55&id=17556
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لم تتقدم أي من املستفيدات للحصول على قرض ،ويعود السبب في للك إلى معتقدات اجتماعية
تتعلق بوثائق القرض وتعقيداته مع املصرف ،وأخرى دينية تتعلق بتحريم الفائدة ،وإضافة إلى
السبب املادي املتعلق بارتفاع السعر وعد توافر السيولة.
كما نفذ املشروع دورات في مجال الصناعات الغذائية استفادت منها  13امرأة ،وتم تحقيق
ا
ّ
متوسط وفر للمستفيدة الواحدة  0136ليرة سنويا ،وقد بلغ إجمالي الربح للمستفيدات من تلك
الدورات نحو  311ألف ليرة سورية ،وبلغ إجمالي الوفر نحو  311ألف ليرة .وكانت أعلى تلك النسب
في محافظات الرقة وحلب والسويداء .أما في مجال الصناعات اليدوية (السيراميك ،السنارة،
الرسم على الزجاج ،الورد ،الحياكة اليدوية) فقد استفادت  11امرأة من الدورات التي نفذها
ا
املشروع وبلغ متوسط الوفر والربح للمتدربة الواحدة نحو  3310ليرة سنويا ،وكانت أعلى تلك
النسب في الرقة ودير الزور والسويداء ،كما تم تنفيذ  31دورة كوافير وصل متوسط الوفر فيها إلى
ا
 3111ليرة سنويا.
ً
ثامنا -مؤسسات التمويل الصغير
ا
ا
ا
يلعب التمويل الصغير دورا مهما في سد الحتياجات التمويلية لشريحة واسعة جدا من
ا
السكان ،تحديدا أولئك السكان الذين ل يملكون إمكانيات اقتصادية أو قانونية كافية للوصول
إلى مصادر التمويل املصرفية التقليدية واإلسالمية ،ويوجه هذا النمط من التمويل لألشخاص
محدودي الدخل من أجل مساعدتهم في
ا
إنشاء مشروعات صغيرة وصغيرة جدا تكون
ا
مدرة ومولدة للدخل ومستدامة نوعا ما،
األمر الذي يعني منع انزلق تلك الشريحة إلى
الفقر والحفاظ على مستوى معين دخلها،
ا
لذلك يمكن أن يلعب التمويل الصغير دورا
ا
مهما في معالجة مشكلة الفقر والبطالة في

نتيجة لزيادة معدالت الفقر وتراجع فرص
العمل في االقتصاد ،وعدم قدرة الكثير من

الفئات االجتماعية من الحصول على فرص
عمل في املشروعات الكبرى ،فإن التمويل
ً ً
الصغير ّ
يعد متنفسا هاما لشريحة واسعة من
ً
الفئات االجتماعية ،تحديدا النساء.

مرحلة ما بعد األزمة.
هذا ،ونتيجة لزيادة معدلت الفقر وتراجع فرص العمل في القتصاد ،واملدة الزمنية الطويلة
التي تستلزمها الستثمارات املحلية والخارجية لإلقالع في إعادة اإلعمار ،وعدم قدرة الكثير من
الفئات الجتماعية من الحصول على فرص عمل في املشروعات الكبرى ،وربما عدم قدرة القطاع
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ا ا
العام على استيعاب املزيد من العمالة ،فإن التمويل الصغير ّ
يعد متنفسا هاما لشريحة واسعة
ا
من الفئات الجتماعية ّ
أعمال
بعامة ،ولفئة النساء بخاصة ،تحديدا تلك التي ترغب منهن بإدارة
ٍ
ا
أعمال ريفية زراعية صغيرة ،أو إقامة مشروعات تجارية أو حرفية محلية جدا.
ضمن املنزل أو
ٍ
وتشكل النساء ّ
بعامة ،وبعد التجارب العاملية امليدانية في مجال التمويل الصغير ،الزبون
الرئيس ملؤسسات التمويل الصغير ،وقد تم إعداد دراسة حول "معدلت سداد التمويل األصغر
ا
بالعتماد على بيانات عاملية تشمل  112مؤسسة في  12بلدا على مدى عشر سنوات ،ووجد أن
ا
النساء يمثلن ( )%11من زبائن التمويل األصغر" ،40كما أنه و"تبعا للتقرير السنوي لبرنامج
التمويالت الصغرى للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في عام  ،0222فقد وجد أن ( )%12من
زبائن مؤسسات التمويل الصغرى التي تمولها الوكالة كن من النساء ،وكان هناك درجة معقولة
من الختالف بين املناطق حيث تدرجت نسبة النساء من ( )%12في الشرق األدنى إلى ( )%11في
آسيا ،وإلى ( )%12في أوروبا الشرقية".41
هذا ،وعلى مستوى الدول العربية ،فقد أجريت دراسات مسحية في كل من "األردن ومصر
واملغرب" 42على قطاع التمويل الصغير ملعرفة آثاره القتصادية والجتماعية ،للك في أعوام
( ،)0221-0222وقد وجد أن ( )%21من عمالء التمويل الصغير في مصر من النساء و( )%61من
العمالء نساء في األردن و ( )%61في املغرب ،وبينت نتائج املسوحات امليدانية أن األنشطة التجارية
حازت القسم األكبر من تلك القروض بنسبة تراوحت بين ( %22و )%60في تلك الدول فيما
حصلت املشروعات الزراعية الصغيرة على نسبة تراوحت بين ( %32و )%31من تلك القروض.
وبناء على للك ،فإنه يمكن استهداف النساء السوريات بشكل أكبر مما هو عليه اآلن من
قبل مؤسسات التمويل الصغير ،وبالتالي يمكن زيادة عدد تلك املؤسسات لتحقيق زيادة في عرض
 40بيرت ديسالبيه ،إيزابيل جورين ،روي مارسالند" ،النساء والسداد في التمويل األصغر" ،املجموعة االستشارية
ملساعدة الفقراء ،آلار/مارس  ،0221ص http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-women- .0
and-repayment-in-microfinance-27306_0.pdf
 41سوزري تشيستون ،ليزا كوهين" ،تقوية قدرات عمل النساء من خالل القروض الصغرى" ،املجموعة االستشارية
ملساعدة الفقراء ،أيلول/سبتمبر  ،0220ص .1
" 42أثر التمويل متناهي الصغر في مصر ،دراسة مسحية" ،املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء ،أيار/مايو ،0221
ص http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-the-impact-of-microfinance-in-egypt- .11
survey-25294.pdf
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القروض الصغيرة واملتناهية الصغر ،وتوسيع سوق تلك املنتجات ،وخاصة إلا ما كان هناك زيادة
ا
في الطلب على تلك القروض ضمن الحاجة املجتمعية لها أول ،وبسبب من الشروط امليسرة لنظام
ا
اإلقراض التي تتبعها تلك املؤسسات ثانيا ،ويمكن القول وبالربط مع سياسات الحماية الجتماعية
ا
ا
ا
التي تحدثنا عنها سابقا ،فإن سياسات التمويل الصغير املتبعة يمكن لها أن تلعب دورا مزدوجا
حتى في مرحلة ما بعد األزمة وفق اآلتي:
الدور األول :تمثل تلك السياسات ّ
بحد لاتها مظلة حمائية لفئات واسعة من الناس ،على
أساس إمكانية خلق فرص عمل وتوليد دخول لألسر واألفراد ،وتوليد إنتاج وسوق بسيطين قادرين
ا
ا
على تلبية طلب شرائح اجتماعية فقيرة أيضا ،وتحديدا في املحليات الفقيرة واملناطق الريفية ،أي
سد جزء من الستهالك املحلي ضمن ظروف اجتماعية معينة وقدرات شرائية معينة.
الدور الثاني :تخفف آليات التمويل الصغير واملتناهي الصغر من تكاليف الحماية
ا
الجتماعية غير الكتتابية التي تقع على عاتق الحكومة مباشرة ،وتحديدا التحويالت النقدية غير
املشروطة وتحويالت البطالة وغيرها ،وللك بتقليص عدد األفراد املستفيدين منها بسبب قدرتهم
على تحقيق أمن الدخل الخاص بهم ،عن طريق ما يحصلون عليه من قروض من مؤسسات
التمويل الصغير وإنشاء مشاريعهم الفردية الصغيرة الخاصة املدرة للدخل.
ا
وكما قلنا سابقا ،فقد دخلت سورية مجال التمويل الصغير بشكل رسمي ومقنن عام 0221
باملرسوم التشريعي رقم  31الذي سمح بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى
تقديم التمويل الصغير واملتناهي الصغر ،باإلضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح
معينة من السكان ،وتعمل في السوق السورية لغاية اآلن  1مؤسسات للتمويل الصغير فقط.
هذا ،و"حسب الدراسات املسحية التي قامت بها مؤسسة التمويل الصغير األولى وبنك
ا
التنمية األملاني ومؤسسة التمويل الدولية قبل عام  ،0221فإن هناك نحوا من  062ألف أسرة
إلى  202ألف أسرة في سورية بحاجة إلى للحصول على القروض الصغيرة إلقامة مشاريعها
الخاصة ،ومليون أسرة بحاجة للقروض الصغيرة ألغراض غير تجارية كاإلسكان والتعليم والرعاية
تلب أكثر من
الصحية ،كما دلت الدراسة على أنه لغاية  0221فإن مؤسسات التمويل الصغير لم ِ
( )%1من الحتياجات كافة ،ويقدر العرض الكلي بحدود  31ألف قرض ،وقد أسهمت مؤسسات
التمويل الصغير املحدثة في سورية في سد جزء مهم من الطلب على القروض الصغيرة للنساء،
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ا
ومن هذه املؤسسات مثال مؤسسة التمويل الصغيرة التي أحدثت كبرنامج قروض صغيرة في
مؤسسة اآلغا خان في عام  ،0221وقد استطاعت املؤسسة في عام  0226منح ما يقارب 30111
ا
ا
قرضا بقيمة  31101دولرا كانت حصة النساء املقترضات منها ( ،)%02وفي عام  0221وصل عدد
ا
ا
القروض املمنوحة إلى  32120قرضا بقيمة  31111دولرا كانت نسبة املقترضات فيها (،)%01
ا
ا
وقد تطور عدد القروض املمنوحة في عام  0221إلى  31311قرضا بقيمة  01211دولرا ،وكانت
نسبة النساء املقترضات منها (،)%22
ا
ويالحظ طبعا تطور حصة النساء"
43املقترضات ،للك أن تلك القروض في أغلبها
ا
كانت موجهة ،أساسا ،للنساء الريفيات،
"ويقدر نصيب املرأة من القروض املمنوحة
منذ بداية البرنامج حتى منتصف عام 0221
ا
حوالي  31.111قرضا وبنسبة إقراض نحو

استهدف برنامج "اإلقراض بضمان املجموعة"
املشاريع الصغيرة للسيدات في املنازل بقطاعه
املنظم وغير املنظم ،واملشا يع القائمة ّ
ملدة ال
ر
تقل  6أشهر ،والنساء من الالجئات
الفلسطينيات واملواطنات السوريات في
املجتمع املحلي بعمر يتراوح بين ( )20-21عام.

( )%01من الحقيبة".44
كما أسهمت دائرة التمويل الصغير في األونروا بشكل جيد في سد جزء من ثغرة التمويل
ا
الصغير أيضا "فقد بدأت األونروا بتقديم قروض ائتمانية صغيرة في سورية في عام  ،0221وللك
في وقت اتسم بارتفاع الطلب على مثل هذه الخدمات مع وجود عدد آخر قليل من املؤسسات التي
تقدم مثل هذه القروض .وبحلول عام  ،0233كانت األونروا قد قامت بتقديم نحو ( )%01من
كافة القروض الئتمانية الصغيرة في سورية ،وتم اكتشاف بأن لدى سورية إمكانيات كبيرة للنمو
في مجال التمويل الصغير في املنطقة .كما أن البرنامج التمويلي الصغير لألونروا وصل إلى درجة
الكتفاء الذاتي من الناحية العملياتية .وفي عام  ،0233شكلت املرأة ( )%21من مجموع العمالء
ا
الحائزين على القروض الصغيرة ،حيث حصلت النساء على  1.116قرضا بقيمة إجمالية تبلغ
 1.16مليون دولر".45

 43باسل العلي" ،التمويل الصغير لكسر حلقة الفقر املفرغة" ،الجمل بما حملhttps://goo.gl/6dY8yq ،
" 44مؤسسة التمويل الصغير األولى – سورية" ،ورقة عمل قدمت في "ملتقى املرأة الثالث في األعمال االقتصادي"،
دمشق.0221 ،
 45مصدر األرقام املوقع الرسمي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
على الرابط التاليhttps://goo.gl/SRrymk :
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ا
ا
كما أطلقت وحدة التمويل الصغير تلك في سورية في عام  0221برنامجا جديدا لإلقراض
وأطلق عليه اسم "اإلقراض بضمان املجموعة" ،وقد استهدف البرنامج املشاريع الصغيرة للسيدات
في املنازل بقطاعه املنظم وغير املنظم ،واملشا يع القائمة ّ
ملدة ل تقل  6أشهر ،والنساء من الالجئات
ر
الفلسطينيات واملواطنات السوريات في املجتمع املحلي بعمر يتراوح بين ( )12-31عام.46
ا
وقد وفر البرنامج قروضا لرأس املال العامل في املشاريع املنزلية القائمة بمدة سداد قصيرة
ا
تتراوح بين ( )33-2شهرا ،وكانت قيمة تلك القروض تصاعدية تبدأ بـ  322ألف وتصل إلى 312
ا
ألف ليرة سورية بنظام حلقات اإلقراض مع فائدة تجارية ثابتة قدرها ( )%0.0شهريا وتسدد
ا
شهريا مع أصل القرض ،وللك بضمان مجموعة من ( )1-0مقترضات بعد توقيع اتفاقية القرض،
وتوقيع سند دين على املجموعة .وقد وصل عدد القروض املصروفة في عام  0221من قبل البرنامج
ا
إلى  3211قرضا ،وكان مبلغ القروض املصروفة  03.111مليون ليرة ،ولم يكن هناك أي ديون
معدومة وبلغت نسبة السداد في العام  0221نحو (.47)%11.60
أما في مصرف اإلبداع للتمويل الصغير ،فقد وصل عدد القروض املصروفة من قبل
قرض ،فيما وصلت قيمة القروض
املصرف منذ عام  0233وحتى بداية عام  0231إلى نحو ٍ 31122
املصروفة طوال املدة الزمنية السابقة لاتها إلى نحو  3.1مليار ليرة سورية ،وقد استفاد من تلك
القروض نحو  03ألف عميل منهم ( )%11من املستفيدين النساء ،أي نحو  1112امرأة و()%61
ا
من الرجال ،أي  31612رجال ،وقد بلغت نسبة سداد القروض من قبل املتعاملين مع املصرف
( ،)%11في حين وصلت عدد حسابات الدخار لدى املصرف طوال املدة الزمنية لاتها إلى نحو 31
ألف حساب ادخاري بقيمة مدخرات تجاوزت  222مليون ليرة ودون وجود بيانات تفصيلية
جندرية عن عدد النساء والرجال املدخرين.48
كما قدمت مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير منذ تأسسها حتى بداية عام  0231قرابة
 31122تمويل بقيمة وصلت إلى نحو  3.6مليار ليرة سورية ،ووصل عدد املستفيدين اإلجماليين

" 46اإلقراض النسائي في دائرة التمويل الصغير" ،ورقة عمل قدمت في "ملتقى املرأة الثالث في األعمال االقتصادي"،
األونروا ،دمشق.0221 ،
 47املرجع السابق.
 48مصدر أرقام مصرف اإلبداع" :تمويل املشروعات متناهية الصغر في سورية ،تحديات وآفاق" ،وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،مرجع سابق ،ص .11
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من تلك التمويالت نحو  30ألف مستفيد منهم ( )%22من النساء ،أي نحو  2122امرأة ،وقد بلغت
نسبة سداد القروض من قبل املستفيدين للمصرف (.49)%11
أما بالنسبة ملؤسسة األولى للتمويل ،فقد كان للمرأة نصيب جيد من نسبة القروض
املمنوحة منذ بداية عملها حتى اآلن ،إل بلغت نسبة القروض املمنوحة من قبل املؤسسة للنساء
ا
نحو  %01من املحفظة التمويلية وبعدد  31111قرضا وللك حتى عام  ،0232أما في األعوام
املمتدة من ( )0231-0233فإن النساء باملتوسط حصلن على ما يقارب  %21من مجمل محفظة
املؤسسة التمويلية لدى املؤسسة مقابل  %10للذكور.50
أما مؤسسة فؤادي ،فقد منحت املؤسسة حتى بداية عام  0230ما قيمته  31.111مليون
ليرة سورية كقروض للمستفيدين من خدماتها التمويلية ،إل أن تلك القروض قد توقفت بسبب
األزمة ،وحتى للك التاريخ كانت نسبة املستفيدين من القروض  %11للنساء ،أي بقيمة 6.212
ا
ماليين ليرة تقريبا ،و %61للرجال بقيمة  30.012مليون ليرة.51
جدول توضيحي لحصة النساء من التمويل االجتماعي حسب كل مؤسسة أو مشروع أو برنامج
مصرف
مشروع
مشروع
املشروعات املشروعات
اإلبداع
تمكين
الصندوق مركز
التنمية
املؤسسة الصغيرة في األسرية في
للتمويل
السوري أعمال برنامج املرأة
املتكاملة
الهيئة
الهيئة
أو
الصغير
املرأة مشروعي والحد
لتنمية
للبادية
العامة
العامة
البرنامج
واملتناهي
من
الريف الريفية
السورية
للتشغيل للتشغيل
الصغر
الفقر
حصة
النساء
%11
%322 %322 %21 %322 %322
%11
%36
من
التمويل
االجتماعي

مؤسسة
الوطنية
للتمويل
الصغير

مؤسسة
األولى مؤسسة
للتمويل فؤادي
الصغير

%21

%11

ً
الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات واملعلومات الواردة في الدراسة

 49املرجع السابق ،ص .11
 50املرجع السابق ،ومعلومات مباشرة من مصرف سورية املركزي.
 51املرجع السابق ،ص .11 – 11
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%11

نتائج الدراسة
يتبين من تحليل البيئة التش ـ ـ ــريعية واملؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــية ،ومن تحليل الوقائع العملية في ما يتعلق
بسياسات التمويل الجتماعي ،من خالل املؤسسات العاملة في للك الحقل ،والتشريعات الناظمة
لها ،والوقائع التمويلية الفعلية ،أن تلك السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات قد أسـ ـ ـ ــهمت إلى حد ما في عملية التمكين
ا
القتصــادي للمرأة الســورية ،إل أن للك التمكين لم يشــمل إل نســبة قليلة جدا من النســاء ،وما
يزال يس ـ ـ ـ ــتهـدف ش ـ ـ ـ ــريحـة ض ـ ـ ـ ــيقـة منهن ،وقـد توص ـ ـ ـ ـلـت هـذه الـدراس ـ ـ ـ ــة في تحليـل عالقـة التمويل
الجتماعي مع التمكين القتصادي للمرأة السورية إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها باآلتي:
 .3هناك تأخر زمني شديد في دخول عمليات التمويل الجتماعي إلى القتصاد السوري
ا
ا
ا
تشريعيا ومؤسسيا ،وتحديدا فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الجتماعي الخاصة ،إل لم
تبدأ هذه املؤسسات بالعمل في القتصاد إل منذ عام  0221األمر الذي أخر استهداف
املزيد من النساء املستفيدات.
 .0قلة عدد مؤسسات التمويل الجتماعي املرخصة على القانون األساس لها ،أي القانون
رقم ( )31لعام  ،0221إل توجد اآلن مؤسستان فقط ،رغم وجود طلب كبير على خدمات
التمويل الجتماعي ،وقد يتطور للك الطلب بشكل أكبر في مرحلة ما بعد الحرب كنتيجة
للحاجة املجتمعية له.
 .1عدم وجود مؤشرات وطنية مرجعية
للتمكين القتصادي للمرأة السورية
يمكن من خاللها قياس أثر سياسات
التمويل الجتماعي على املرأة
السورية (محدد للفقر ،محدد
ملستوى الدخل ،محدد ملستوى

ً
هناك تعددية مؤسسية كبيرة جدا في
املؤسسات العاملة في حقل التمويل

االجتماعي ،نتج عنها عدم وجود شكل مؤسس ي
موحد إلدارة التمويل االجتماعي على املستوى
الكلي.

امللكية ،محدد مللكية رأس املال
الفردي  ....إلخ).
 .2هناك تعددية تشريعية واضحة في التشريعات الناظمة للتمويل الجتماعي في القتصاد
السوري حيث مر على القتصاد السوري ( )6تشريعات أساسية تتعلق بالتمويل الجتماعي
منذ عام  0223وحتى عام  0231نتج عنها عدم وجود مرجعية تشريعية موحدة.
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 .1إن ( )%12من التشريعات السورية األساسية (مراسيم  +قوانين) الناظمة لعمليات
التمويل الجتماعي ل تتحدث صراحة عن استهداف النساء في تلك العمليات ،وبالتالي فإن
تلك التشريعات غير حساسة للنوع الجتماعي بشكل عام.
ا
 .6هناك تعددية مؤسسية كبيرة جدا في املؤسسات العاملة في حقل التمويل الجتماعي ،منها
الحكومي البحت ،ومنها الخاص البحت ،ومنها األهلي والديني ،نتج عنها عدم وجود شكل
مؤسس ي موحد إلدارة التمويل الجتماعي على املستوى الكلي.
 .1يوجد اختالف كبير في البنية املؤسسية للمؤسسات العاملة في التمويل الجتماعي في
ّ
السوري ،فتأخذ بعض املؤسسات شكل مصارف ،وبعضها شكل مؤسسات
القتصاد
مالية اجتماعية ،وبعضها شكل منظمات غير حكومية ،وبعضها شكل برامج حكومية.
 .1يوجد تباين واضح في رؤية املؤسسات العاملة في حقل التمويل الجتماعي حول السياسات
الالزم اتباعها ،والشرائح الالزم استهدافها من عمليات التمويل ،وفي املناطق الجغرافية
التي يلزم العمل بها ،ول بد من تقليص للك التباين لضمان أفضل عمل ممكن.
ّ
الجتماعي بين مؤسسات وبرامج
 .1هناك اختالف شديد في نسب استهداف النساء بالتمويل
ومشاريع التمويل الجتماعي تتراوح ما بين ( )%11لبعض املؤسسات و ( )%322لبعضها
اآلخر ،وللك ناتج عن اختالف اإلمكانيات املالية التمويلية للمؤسسات واختالف قدراتها
اإلدارية والبشرية من حيث الكادر والنتشار.
ّ
الجتماعي لدى املؤسسات الخاصة
 .32ل تتجاوز نسب استهداف النساء في برامج التمويل
ا
وغير الحكومية حتى اآلن أكثر من ( ،)%21أي أن الرجال ما زالوا األكثر حظا في الحصول
على خدمات التمويل الجتماعي ،األمر الذي يتطلب سياسات تمويل استهدافية أكثر
للنساء.
ّ
الجتماعي العاملة في القتصاد السوري،
 .33يالحظ عدم وجود تنسيق بين مؤسسات التمويل
ا
فلكل مؤسسة سياسة تمويلية مستقلة تماما عن غيرها من املؤسسات.
 .30عدم وجود خطة وطنية ّ
ّ
الجتماعي في سورية ،وعدم ربطها بخطط
موحدة حول التمويل
ّ
الجتماعي
التنمية الجتماعية والقتصادية الشاملة ،وبالتالي بقاء رؤية وفلسفة التمويل
رؤية فردية لكل مؤسسة.
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ّ
الجتماعي يتم من
 .31عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للنساء اللواتي بحاجة إلى التمويل
ا
خاللها توجيه النشاط التمويلي للمؤسسات والبرامج وتكثيفه في املناطق األكثر احتياجا
لتلك العمليات.
 .32وجود نوع من التقطع وعدم الستمرارية الكاملة في عمل بعض مؤسسات التمويل
ّ
الجتماعي ،للك بسبب ظروف الحرب على سورية.
 .31عدم وجود قياس واقعي مستمر للعالقة بين التمويل الجتماعي والتمكين القتصادي
للمرأة من قبل مؤسسات التمويل الجتماعي ملعرفة أثر تلك السياسات على تمكين املرأة،
ا
باستثناء دراسة واحدة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي الوارد لكرها سابقا.
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التوصيات واملقترحات
 .3ضرورة أن يعمل مصرف سورية املركزي على إصدار تشريع وطني موحد ينظم عمل
مؤسسات التمويل الجتماعي كلها الحكومية واملدنية والخاصة من حيث الترخيص لها
واإلشراف والرقابة عليها ،ويكون بمثابة املرجعية التشريعية الناظمة لعمل املؤسسات
كافة.
 .0ضرورة وجود شكل مؤسساتي وطني شامل يشرف على مؤسسات التمويل الجتماعي،
ويمكن أن يأخذ شكل هيئة وطنية للتمويل الجتماعي ،أو شكل اتحاد مؤسسات التمويل
الجتماعي ،يشرف عليها وينسق فيما بينها ويوجه نشاطاتها ،ويكون بمثابة مرجعية
إشرافية ورقابية وإحصائية تنفذ التشريع الجديد املقترح إصدراه.
ّ
الجتماعي تترابط مع عمليات التخطيط
 .1ضرورة وجود خطة وطنية شاملة للتمويل
ّ
ّ
القتصادي على املستوى
الكلي وخاصة في مرحلة ما بعد األزمة ،ويمكن أن تلعب هيئة
ّ
التخطيط والتعاون
الدولي هذا الدور في املرحلة الراهنة في ظل غياب مرجعية مؤسسية،
ا
وللك بالتنسيق طبعا مع الجهات العامة والخاصة واملدنية العاملة في مجال التمويل
الجتماعي.

 .2ضرورة وجود جهاز ّ
مؤسس ي مرجعي ُيعنى بشؤون املرأة الجتماعية والقتصادية على شكل
ا
هيئة مستقلة ،فرضا ،تهتم بالتمكين القتصادي/الجتماعي للمرأة وتقوم بالتشبيك بين
النساء ومؤسسات التمويل الجتماعي ،بحيث يكون من مهام هذه الهيئة وضع خارطة
ّ
السوري توضح األولوية الجغرافية للنساء
استهداف تمويلي للنساء على مستوى املجتمع
األكثر حاجة للتمويل (مناطق محررة ،مناطق آمنة ،مناطق شديدة الفقر ...إلخ) ،واألولوية
النوعية لهن (يعملن في الزراعة ،معيالت أسر ،لوي شهداء ...إلخ).
 .1ضرورة تنويع الجهاز املؤسس ي الداعم ملؤسسات التمويل الجتماعي كمؤسسات ضمان
مخاطر القروض ،ومؤسسات التأمين على املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،وخلق
صناديق مالية لدعم مؤسسات التمويل الجتماعي ،أو صندوق مالي مشترك بين املؤسسات
العاملة في مجال التمويل الجتماعي كنوع من الدعم الذاتي فيما بينها ،ويمكن ملصرف
سورية املركزي إصدار تشريع خاص بتلك األنواع املالية املتعددة الداعمة ملؤسسات
التمويل الجتماعي.
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 .6منح مزايا اقتصادية خاصة ملؤسسات التمويل الجتماعي من إعفاءات ضريبية أو
تسهيالت اقتصادية ومالية أخرى من أجل تحفيزها وزيادة عددها في القتصاد ألهميتها
ا
التمويلية الحالية واملستقبلية ،وتحديدا في مرحلة ما بعد األزمة ،وهنا يمكن ملصرف
سورية املركزي إعادة النظر في القانون رقم  31لعام  0221وتطويره بما يتناسب مع مرحلة
ما بعد الحرب لجذب مؤسسات تمويل اجتماعي أكثر إلى القتصاد السوري.
ّ
الجتماعي ومزاياه وأهدافه واملؤسسات
 .1وضع خطة إعالمية وطنية للتعريف بالتمويل
العاملة فيه لستقطاب عدد أكبر من املستفيدات النساء ،وبالتالي زيادة نسبة حصتهن في
املحفظة التمويلية على مستوى القتصاد ،ودعمهن أكثر فيما يتعلق بالتمكين القتصادي
لهن ،ويمكن لوزارة اإلعالم من خالل الوكالة العربية السورية لألنباء والهيئة العامة
لإللاعة والتلفزيون والصحف املحلية أن تلعب للك الدور ،من خالل متابعة وتغطية
ّ
الجتماعي ،ونشر التجارب الناجحة منها.
نشاطات التمويل
 .1ضرورة وجود عمليات تقييم مستمرة لنتائج سياسات التمويل الجتماعي على مؤشرات
التمكين القتصادي للمرأة السورية ملعرفة الثغرات واملشكالت التمويلية واستدراكها،
ا
وملعرفة احتياجات التمويل غير املحققة للنساء أيضا ،وهنا يمكن لهيئة التخطيط
والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الجتماعية والعمل ووزارة الزراعة تكوين جهاز رصد خاص
حدة حسب
بمتابعة وقياس تلك النتائج ،وإعادة تقييم كل تجربة تمويلية على
ٍ
خصوصيتها.
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املراجع
الكتب
 .3أولز ،مارتن ،شونا أولني ،مانويال تومي .املساواة في األجور ،دليل تعريفي .بيروت :منظمة
العمل الدولية/املكتب اإلقليمي للدول العربية ،ط .0231 ،3
 .0مسعود ،أماني .التمكين .مصر :املركز الدولي للدراسات الستراتيجية واملستقبلية ،سلسلة
مفاهيم ،العدد .0226 ،00
الدراسات
 .3أسد ،أيهم .املشاغل الرئيسة الخاصة بالنوع االجتماعي ،األجندة الوطنية ملستقبل
سورية ،السياسات االقتصادية الحساسة للنوع االجتماعي في مرحلة ما بعد األزمة.
دراسة ،بيروت :اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).0232 ،
 ........... .0املرأة والتهميش االقتصادي في الجمهورية العربية السورية .دراسة ،سورية:
الهيئة السورية لشؤون األسرة.0221 ،
أوراق العمل واملحاضرات والدوريات
" .3اإلقراض النسائي في دائرة التمويل الصغير" .ورقة عمل قدمت في "ملتقى املرأة الثالث
في األعمال االقتصادي" ،األونروا ،دمشق.0221 ،
" .0مؤسسة التمويل الصغير األولى – سورية" .ورقة عمل قدمت في "ملتقى املرأة الثالث في
األعمال االقتصادي" ،دمشق.0221 ،
 .1أسد ،أيهم" .التمكين القتصادي للمرأة كمدخل للتمكين الجتماعي" .محاضرة مقدمة إلى
النادي السرياني األرثولكس ي في حمص بالتعاون مع مرصد نساء سورية.0221 ،
 .1الجريدة الرسمية السورية لألعوام من  0223إلى  ،0236أعداد متفرقة.
املراسيم والقوانين
 .3القانون رقم  30لعام .0236
 .0القانون رقم  0لعام .0236
 .1القانون رقم  13لعام .0223
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 .2القانون رقم  1لعام .0232
 .1املرسوم التشريعي رقم  31لعام .0221
 .6املرسوم التشريعي رقم  11لعام .0226
القرارات
 .3قرار مجلس النقد والتسليف رقم  / 112م ن  /ب  2تاريخ .0221/1/01
 .0قرار مجلس النقد والتسليف رقم /231م ن  /ب  2تاريخ .0221/1/03
 .1قرار مجلس النقد والتسليف رقم  / 211م ن  /ب  2تاريخ .0221/3/01
 .2قرار مجلس النقد والتسليف رقم /116م ن /ب  2تاريخ .0221/30/6
 .1قرار مجلس النقد والتسليف رقم  / 116م ن  /ب  3تاريخ .0221/1/06
 .6قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /621م ن  /ب  2تاريخ .0221/30/1
 .1قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /113م ن/ب  2تاريخ .0221/33/32
 .1قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /111م ن  /ب  2تاريخ .0221/33/00
 .1قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  6121تاريخ .0221/30/01
 .32قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /600م ن /ب  2تاريخ .0232/0/1
 .33قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /161م ن /ب  2تاريخ .0233/1/02
 .30قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /111م ن  /ب  2تاريخ .0233/32/01
 .31قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /112م ن /ب  2تاريخ .0230/6/2
 .32قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /111م ن  /ب  2تاريخ .0230/2/1
 .31قرار مجلس النقد والتسليف رقم  /101م ن /ب  2تاريخ .0231/1/31
 .36قرار مجلس النقد والتسليف رقم /3212م ن /ب  2تاريخ .0232/2/0
 .31قرار مجلس النقد والتسليف رقم /3212م ن /ب  2تاريخ .0236/33/6
 .31قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  3311تاريخ .0231/1/33
 .31قرار مجلس النقد والتسليف رقم /12م ن تاريخ .0231/2/33
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الوزارات واملؤسسات
 .3األمانة السورية للتنمية ،التقرير السنوي .0236
 .0األمانة السورية للتنمية ،برنامج مشروعي.
 .1شبكة األغا خان للقروض الصغيرة ،التقرير السنوي .0221
 .2مصرف سورية املركزي.
 .1وزارة القتصاد والتجارة الخارجية.
 .6وزارة الزراعة واإلصالح الزراعة.
 .1وزارة الشؤون الجتماعية والعمل.
املواقع اإللكترونية
 .3صحناوي ،علي" .مدير البرامج القطرية بإيفاد مشروع تنمية البادية من أنجح املشاريع
التنموية" .سيريانديز 13 ،تشرين األول/أكتوبر .0221
http://www.syriandays.com/index.php?page=show_det&select_page=55&id=1
7556
 .0العلي ،باسل" .التمويل الصغير لكسر حلقة الفقر املفرغة" .الجمل بما حمل،
https://goo.gl/6dY8yq
 .1مصرف سورية املركزيhttp://cb.gov.sy/ar/legislations- :
laws/category?id=4399dc9f23
 .2وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا):
https://goo.gl/SRrymk
 .2ديسالبيه ،بيرت ،إيزابيل جورين ،روي مارسالند" .النساء والسداد في التمويل األصغر".
املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء ،آلار/مارس .0221
http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-women-andrepayment-in-microfinance-27306_0.pdf
 .1تشيستون ،سوزري ،ليزا كوهين" .تقوية قدرات عمل النساء من خالل القروض الصغرى".
املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء ،أيلول/سبتمبر .0220
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" .6أثر التمويل متناهي الصغر في مصر ،دراسة مسحية" .املجموعة االستشارية ملساعدة
الفقراء ،أيار/مايو http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg- .0221
ar-the-impact-of-microfinance-in-egypt-survey-25294.pdf
" .1قضايا الجنسين والتمويل الصغري الريفي ،توفير الخدمات للمرأة وتمكينها" .الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية.0232 ،
" .1تمويل املشروعات املتناهية الصغر في سورية ،آفاق وتحديات" .برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،دمشق.0236 ،
" .1معركة النساء ضد القروض الصغرى ،الفهم من أجل املواجهة" ،جمعية أطاك املغرب،
.0222

http://arabic.cadtm.org/wp-content/uploads/2015/12/brochure-

arabe1.pdf
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