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مساندة تقدمي اخلدمات األساسية في البلدان النامية

جيتا كومار، استشارية في الشراكة العاملية للمعونات املرتبطة بالنواجت. يوجيتا ممسني، خبيرة 

اقتصادية أولى في مجال البنية التحتية بإدارة التمويل واالقتصاد والتنمية احلضرية بالبنك الدولي.

قرابة 1.4 مليار شخص في أنحاء العالم إلى إمكانية يفتقر 
احلصول  على الكهرباء، ويستخدم نحو 2.7 مليار 

الوقود احليوي التقليدي في الطهي (وكالة الطاقة 
الدولية/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، 

2010). ومتثل القدرة احملدودة للقفراء ومحدودي الدخل على الدفع مقدما 
لرسوم توصيل الكهرباء والغاز الطبيعي أحد أهم التحديات التي تعوق 

زيادة إمكانية حصولهم على إمدادات منتظمة من الكهرباء. وتقدم 
ج املعونات املرتبطة بالنواجت، التي يرتبط فيها الدعم بنواجت محددة  نُهُ

مسبقا مثل تركيب وصالت كهرباء باملنازل أو تركيب وحدة منزلية للطاقة 
الشمسية، حال ممكنا زاد من إمكانية حصول أكثر من 6.8 مليون من 

املنتفعني الفقراء على الكهرباء. وخلصت مراجعة حديثة للبنك الدولي 
ج املعونات املرتبطة بالنواجت إلى وجود ما يبرر اعتماد هذه النهج على  لنُهُ
نطاق أوسع حيثما تتاح البيئة املواتية (ممسني، ويوهانس، وكومار، 2010). 

وتناقش هذه املذكرة الدروس املستفادة وأفضل املمارسات في تنفيذ نهج 
املعونات املرتبطة بالنواجت في قطاع الطاقة.

ينبع ضعف إمكانية احلصول على الكهرباء من مشكالت تتصل بجانب 
الطلب وجانب العرض على السواء. ففي جانب الطلب، تُشكِّل الرسوم 

املرتفعة التي تُدفع مقدما حاجزا يحول دون تركيب وصالت للفقراء. 
ومع أن اإلنفاق على الكهرباء أقل في العادة لألسر التي حتصل على 

الكهرباء، فإن رسوم تركيب الوصالت متنع أشد األسر فقرا من التحول 
إلى هذا املصدر األقل كلفة (البنك الدولي، 2008). وفي جانب العرض، 

فإن انخفاض مستوى استرداد التكاليف وما ينشأ عنه من عجز مرافق 
اخلدمات العامة عن اإلنفاق على االستثمارات الرأسمالية يسهم أيضا 

في ضعف إمكانية احلصول على الكهرباء. وتتقاضى معظم مرافق 
الكهرباء رسوما أقل كثيرا من مستوى االسترداد الكامل للتكاليف، 

ويتقاضى كثير منها رسوما ال تغطي حتى تكاليف التشغيل والصيانة 
(فوستر وآخرون، 2005). وتشيع هذه األنواع من الدعم في قطاع الطاقة، 

لكنها في أغلب األحيان ال تكون موجهة للفقراء، األمر الذي يؤدي إلى 
إنفاق ال داعي له لألموال العامة غير التي تعد نادرة باألساس. ومن 

احملاوالت الشائعة لتخصيص دعم خدمات املرافق العامة، استخدام 
نظام دعم الرسوم على أساس كمية االستهالك والذي يفرض رسوما 

أقل إذا تراجع استهالك الكهرباء. غير أن هذه األنواع من الدعم تؤدي 
عادة إلى اتباع نظام توجيه تنازلي، ألن كثيرا من األسر الفقيرة في 

األصل ال متلك في أغلب األحيان وصالت بشبكة الكهرباء. 

وتذهب تقديرات (وكالة الطاقة الدولية/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، 2010) إلى ضرورة ضخ استثمارات 

بإجمالي 36 مليار دوالر سنويا إلتاحة مجال أكبر حلصول مختلف فئات 
اتمع على خدمات الطاقة احلديثة بحلول عام 2030. ويزيد هذا الرقم 
كثيرا على املستويات احلالية لالستثمار، إال أن موارد حكومات البلدان 

النامية واملانحون ال تكفي لسد الفجوة التمويلية. ومن ثم، توجد حاجة 
ملحة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار واستخدام املوارد العامة 

املتاحة بشكل فعال. 

املعونات املرتبطة بالنواجت في قطاع الطاقة

ج املعونات املرتبطة بالنواجت في قطاع  يجري في الوقت احلالي تنفيذ نُهُ
الطاقة للمساعدة في حتسني إمكانية حصول الفقراء على اخلدمات 
وحتسني مستوى استهدافهم. وحددت مراجعة حديثة للبنك الدولي 

للمعونات املرتبطة بالنواجت (ممسني، ويوهانس، وكومار، 2010) 30 مشروعا 
للطاقة تستند إلى هذه النهج في مجموعة البنك الدولي، من بينها 

ثالثة مشروعات للشراكة العاملية للمعونات املرتبطة بالنواجت يجري 
تصميمها (انظر الشكل 1).1 وحددت الدراسة عدة مشروعات إضافية 

خارج مجموعة البنك الدولي متولها املديرية العامة للتعاون الدولي 
الهولندية من خالل مبادرة إمداد أفريقيا بالطاقة.

صورة مقدمة من ريتشارد هوزيير (البنك الدولي)

املعونات املرتبطة بالنواجت في قطاع الطاقة:
ما الذي تعلمناه حتى اآلن؟

| جيتا كومار ويوجيتا ممسني



ج املعونات املرتبطة بالنواجت أكثر ما ينتشر  ينتشر استخدام نُهُ
في أنظمة موازية خارج الشبكات العامة للكهرباء من أجل مد 

خدمات الكهرباء املناطق الريفية. وغالبا ما يتم متويل تكاليف 
توسيع شبكة الكهرباء باالعتماد على االستثمارات احلكومية، 

والتي حتتاج في العادة استثمارات مرتفعة خاصة في املناطق 
الريفية، حيث يكون الطلب في العادة منخفضا ومنتشرا في أماكن 
متباعدة على نطاق واسع. وعادة ما يتمثل ”ناجت“ مشروع خارج نطاق 

الشبكة املوحدة في تركيب وحدة عاملة إلنتاج الكهرباء خارج 
نطاق الشبكة، مثل وحدة منزلية للطاقة الشمسية. ويستخدم 
15 مشروعا من مشروعات مجموعة البنك الدولي وحدات منزلية 
للطاقة الشمسية، بينما يستخدم مشروع واحد وحدات عائلية 
إلنتاج الغاز احليوي. ويستخدم معظم املشروعات املعتمدة على 

ج املعونات املرتبطة بالنواجت ”منوذج املوزعني“ الذي يبيع فيه  نُهُ
موزعون من القطاع اخلاص الوحدات املعنية في السوق احلرة. 

وقد تُقدِّم مؤسسة مالية تكون طرفا ثالثا كمؤسسة للتمويل 
ُقدَّمة األولى من  االئتماني العائلي ـ صغير احلجم من أجل الدفعة امل

التكاليف. وميتلك املستهلكون الوحدات القائمة بذاتها ويكونون 
مسؤولني عن صيانتها عقب انتهاء فترة الضمان. 

ج املعونات املرتبطة بالنواجت في زيادة  ويجري أيضا استخدام نُهُ
طاقة التوليد املستندة إلى الشبكة في مشروعات قليلة (منها 

مشروعان يجري تصميمهما في إطار الشراكة العاملية للمعونات) 

وذلك من أجل زيادة إمكانية حصول الفقراء على الكهرباء في املناطق 
الريفية واألحزمة احلضرية. وعادة ما تتمثل ”النواجت“ في الوحدات 

التي تستند إلى الشبكة املوحدة في وصالت عاملة بالشبكة ميكن 
التحقق منها، ولكنها قد تتضمن أيضا فترة معينة من تقدمي اخلدمة، 
ُقدَّم  تتضح من خالل الفواتير وسجالت حتصيلها. ويُستخدم الدعم امل

في إطار املعونات املرتبطة بالنواجت بوجه عام في خفض التكاليف 
الرأسمالية تدريجيا جلعل إمكانية احلصول على الكهرباء ميسورة 
ويتم دفعها حينما يتم التحقق من التركيب. وباإلضافة إلى إعانات 

الدعم غير املتكرر (ملرة واحدة) رأس املال والذي يحقق إمكانية احلصول 
على اخلدمة، فإن إعانات دعم رسوم املرحلة االنتقالية والدعم 

املستمر واملرتبطة بالنواجت يتم استخدامها في مشروعات تستند إلى 
الشبكة، مثل مشروع بامير اخلاص لتوليد الكهرباء في طاجيكستان.

التوجيه الصريح للدعم إلى الفقراء

خلصت املراجعة التي أجراها البنك الدولي إلى أن نهج املعونات 
ً لتخصيص الدعم.  ً فاعال املرتبطة بالنواجت تتيح إطارا

تتضمن كل مشروعات الطاقة تقريبا (28 من إجمالي 30 مشروعا) • 
دعما رأسماليا ملرة واحدة بغرض تيسير التكاليف املبدئية 

للحصول على اخلدمة، والذي يكون بطبيعته مراعيا بدرجة أكبر 
ملصالح الفقراء ألنهم في العادة غير موصولني بالشبكة في 

املقام األول. 

ج •  تستخدم معظم مشروعات الطاقة املعتمدة على نُهُ
املعونات املرتبطة بالنواجت مزيجا من التوجيه اجلغرافي (اختيار 

املواقع األفقر التي يجب توجيه الدعم إليها) والتوجيه 
القائم على االختيار الذاتي (دعم النواجت التي يقل احتمال 

أن يستخدمها غير الفقراء مثل الوحدات العائلية الصغيرة 
للطاقة الشمسية (انظر اإلطار 1). 

تتضمن أدق الطرق لتوجيه الدعم تقييم دخول األسرة (اختبار • 
الدخل) أو استخدام مؤشرات لتقدير ثروة األسرة (اختبار قياس 
مستوى الدخل البديل). والتوجيه الذي يستخدم اختبار الدخل 
أكثر شيوعا في املشروعات في البلدان املتوسطة الدخل حيث 

أنه يتطلب أنظمة إدارية أكثر تقدما. 

يساعد التحقق من النواجت على فحص التوجيه الدقيق للدعم • 
ويتيح شواهد مبكرة على أن املشروعات القائمة على نهج املعونات 

املرتبطة بالنواجت تصل إلى الفقراء. وفي مشروع التدفئة والغاز في 
أرمينيا، على سبيل املثال، يتضمن التحقق من النواجت حتديد هل 
يتم تسجيل املنتفعني بالدعم في البرنامج الرسمي للحماية 

االجتماعية لألسر املنخفضة الدخل في البالد.

قدِّمي اخلدمات  نقل مخاطر األداء إلى مُ

يتميز نهج املعونات املرتبطة بالنواجت عن املشروعات التي تستند 
إلى املدخالت بأنه ينقل مخاطر األداء إلى مقدمي اخلدمات، حيث 
أن املدفوعات التي تُقدَّم إليهم ال تتم إال بعد التحقق من تيسير 

إمكانية احلصول على اخلدمة وتقدميها. ويتوقف مقدار ما يتحمله 
قدِّم اخلدمة وفق هذا النهج من مخاطر األداء على تعريف النواجت  مُ

توزيع مشروعات الطاقة املعتمدة على نهج املعونات  الشكل 1: 

املرتبطة بالنواجت في مناطق عمل مجموعة البنك الدولي
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املصدر: ممسني، ويوهانس، وكومار (2010).



قدِّم اخلدمة على  ونطاق التدرج في تقدمي الدعم، وكذلك قدرة مُ
التمويل املسبق لالستثمارات واخلدمات حتى يتم تقدمي مدفوعات 

الدعم. وفي مشروع الغاز الطبيعي في كولومبيا، مت دفع الدعم 
املرتبط بالنواجت كامال بعد أن حصلت األسر على اخلدمة (ودفعت 

قدِّم  رسومها) ملدة ثالثة أشهر على األقل. وكان هذا ممكنا الن مُ
اخلدمة، بروميجاس، شركة خاصة كبيرة ولديها اإلمكانيات املالية 

التي متكنها من حتمل مخاطر إضافية تتعلق باألداء والتشغيل. 

وفي حالة شبكات الكهرباء املتناهية الصغر، فإن النفقات 
الرأسمالية التي تدفع مقدما كنسبة مئوية من إجمالي التكاليف 

قدِّمو اخلدمة في العادة من الهيئات الصغيرة.  تكون مرتفعة ويكون مُ
ولذلك، يجب دفع جزء أكبر من الدعم مقدما لتفادي زيادة تكاليف 
التمويل ومن ثم مستويات الدعم. وعلى سبيل املثال، فإن مشروع 

كهربة الريف خارج نطاق الشبكة املوحدة في نيكاراجوا يصرف ما 
يتراوح من 70 إلى 80 في املائة من مبالغ الدعم وفقا إلجناز مراحل 

مهمة على طريق اإلنشاءات والنسبة الباقية وهي من 20 إلى 30 في 
املائة وفقا للنواجت النهائية مثل الوصالت اجلديدة ونوعية اخلدمة. وفي 

املشروعات احلديثة للوحدات املنزلية للطاقة الشمسية، مت تضمني 
قدِّمي اخلدمة.  خدمات الصيانة في النواجت لنقل مخاطر أكبر إلى مُ

ففي مشروع الوحدات املنزلية للطاقة الشمسية في بوليفيا، على 
قدِّمو اخلدمة مسؤولني عن صيانة هذه الوحدات  سبيل املثال، يكون مُ

مبوجب عقد خدمة مدته ثالثة أعوام.

تعبئة التمويل واخلبرات من القطاع اخلاص 

لقد جنح نهج املعونات املرتبطة بالنواجت في حشد اخلبرات والتمويل 
من القطاع اخلاص من أجل املناطق الفقيرة التي لم يكن ممكنا 

خدمتها بغير ذلك. وتتضمن كل مشروعات الطاقة املستندة إلى 
قدِّمي اخلدمات من القطاع اخلاص (أو  نهج املعونات مشاركة مُ

شراكات بني القطاعني العام واخلاص)، ماعدا مشروعا واحدا (هو 
مشروع تيسير احلصول على الكهرباء في املناطق الريفية بأثيوبيا). 

وتساعد مشروعات نهج املعونات التي تستند إلى الشبكة 
املوحدة على تعبئة متويل من القطاع اخلاص، وذلك أساسا من 

خالل العمل مع أصحاب حقوق االمتياز من القطاع اخلاص. 
وهذه االستثمارات ال تكون مجدية إال إذا كانت رسوم اخلدمة 

للمنتفعني باملعونات املرتبطة بالنواجت تغطي التكاليف اجلارية 
واسترداد االستثمارات. ومن ثم فإن حشد متويل من القطاع 

اخلاص يرتبط ارتباطا كامال بإصالح نظام الرسوم. وفي السنغال، 
وضعت احلكومة مبساندة من برنامج التسهيالت االستشارية 

للشراكة بني القطاعني العام واخلاص في مجال البنية األساسية 
ومانحني آخرين برنامجا لكهربة الريف يجمع بني االمتيازات التي 
يقوم بتشغيلها القطاع اخلاص وإعانات الدعم املرتبطة بالنواجت.2 

ومبوجب هذا البرنامج، مت ترسية عقد االمتياز الريفي ملنطقة داجانا 
بودور على املكتب الوطني للكهرباء، وهو املرفق العام للكهرباء في 

املغرب، عام 2007. وتعهد املكتب بإجراء استثمارات طويلة األجل 
تبلغ قرابة 10 ماليني دوالر يعتزم استردادها من خالل املدفوعات 

الشهرية للمنتفعني.

وفي احلاالت التي يستفيد فيها متلقو دعم نهج املعونات من 
الرسوم االجتماعية ـ التي ال تغطي متاما التكاليف االستثمارية و/

م بشكل غير مباشر  قدِّم اخلدمة أن يدعّ أو اجلارية ـ سيتعني على مُ
هؤالء املستخدمني الفقراء اجلدد بزيادة الرسوم للمستخدمني 
الصناعيني واألسر الغنية. وعلى سبيل املثال، ففي كولومبيا، 

يتلقى املستفيدون الفقراء مبوجب مبادرة حكومية للدعم غير 
املباشر خصما تتراوح نسبته من 40 إلى 50 في املائة على الرسوم 

عن أول 20 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي الذي يتم استهالكه. 
وتسترد شركات توزيع الغاز هذا الدعم من خالل رسم إضافي يتم 

تقاضيه من املستخدمني من السكان وأرباب الصناعة األعلى دخال. 

وفي حالة مشروعات الطاقة خارج نطاق الشبكة العامة، فإن 
قدِّمي خدمات من الهيئات الصغيرة  املوزعني يكونون في العادة مُ
واملتوسطة. وهناك حاالت محددة لم يستطع فيها املوزعون زيادة 

حجم أعمالهم بسرعة بسبب صعوبة احلصول على التمويل. غير 
أنه يوجد بعض املؤشرات على أن كبار املوزعني يتحملون ااطر 

في املشروعات التي تتم في إطار املعونات املرتبطة بالنواجت. وفي 
مشروع الطاقة املتجددة من أجل التنمية االقتصادية الريفية 

بسري النكا، قام ثالثة موزعني للوحدات املنزلية للطاقة الشمسية 
باستثمارات قيمتها 1.5 مليون دوالر لكل منهم لتطوير شبكة 

توزيع جتارية. (البنك الدولي، 2002). وعلى الرغم من ضآلة هذه 
املبالغ من حيث قيمتها املطلقة، فإن ااطر النسبية كبيرة من 

وجهة نظر املوزعني.

ومن العوامل الرئيسية لتعزيز متويل القطاع اخلاص وخبراته، 
قدِّمي اخلدمة الصغار، معاجلة املعوقات  وال سيما عند العمل مع مُ

أمام إمكانية احلصول على التمويل املتوسط إلى الطويل األجل. 
ويجري استخدام تسهيل ائتماني مقدم من املؤسسة الدولية 
للتنمية في بنجالدش وغانا وسري النكا وأوغندا إلتاحة سيولة 

طويلة األجل للمشاركني من البنوك الريفية اخلاصة ومؤسسات 
التمويل األصغر. ولكن في حالة غانا، فإن التسهيل االئتماني يتركز 

على تيسير التكاليف على األسر، ومن الواضح أنه سيتعني أيضا 
معاجلة إمكانية حصول املوزعني على التمويل. وقد يؤدي متويل 

الكربون إلى توليد دخول إضافية ملشروعات الطاقة املتجددة، ومن 

اإلطار 1: برنامج مساندة الغاز احليوي في نيبال: االستهداف 
اجلغرافي مع التوجيه القائم على االختيار الذاتي

يجمع برنامج مساندة إنتاج الغاز احليوي بنجاح بني متويل الكربون 

وإعانات الدعم املرتبط بالنواجت من أجل توفير وحدات منزلية ميسورة 

التكلفة إلنتاج الغاز احليوي لألسر الريفية في نيبال. وتتفاوت 

إعانات الدعم حسب حجم الوحدة واملوقع. فالوحدات الصغيرة 

التي تستخدمها األسر الفقيرة حتصل على دعم أعلى نسبيا من 

الوحدات الكبيرة. ووحدات الغاز احليوي في املناطق اجلبلية النائية 

التي يكون فيها السكان أشد فقرا حتصل على دعم أعلى من وحدات 

الغاز احليوي في مناطق تيراي املنخفضة التي يعيش فيها سكان 

أيسر حاال. وحتى يوليو/متوز 2010، مت تركيب 10868 وحدة إلنتاج الغاز 

احليوي ومت التحقق منها في إطار يتم متويله من الشراكة العاملية 

للمعونات املرتبطة بالنواجت. ويقوم صندوق الكربون لتنمية اتمعات 

احمللية التابع للبنك الدولي بشراء تخفيضات االنبعاثات الغازية 

التي تتولد عن إحالل الغاز احليوي محل أنواع الوقود التقليدية مثل 

اخلشب والكيروسني.
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مساندة تقدمي اخلدمات األساسية في البلدان النامية

نبذة عن نهج املعونات املرتبطة بالنواجت 

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

www.gpoba.org

نهج املعونات هو منتدى ملناقشة وتعميم التجارب واالبتكارات التي جرت 
ً في دعم تقدمي اخلدمات األساسية إلى الفقراء. وتركز هذه السلسلة  مؤخرا
على تقدمي خدمات إمدادات املياه والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية 

والنقل والرعاية الصحية والتعليم في البلدان النامية، وخاصة من خالل 
ج املرتبطة بالنواجت أو األداء.  النُهُ

وقد وقع اختيار املؤلفني على دراسات احلاالت هذه وعرضها باالتفاق مع فريق 
إدارة الشراكة العاملية، وهي ال تعزى إلى اجلهات املانحة للشراكة، أو البنك 

الدولي، أو أية مؤسسة منتسبة أخرى. كما ال تعبر أي من االستنتاجات التي 
خلصت إليها هذه املذكرة عن أية سياسة رسمية للشراكة أو البنك الدولي أو 

البلدان التي ميثلونها.

 البيانات الواردة في هذه املذكرة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2010. ومت حتديثها منذ املراجعة لكن  1
العدد اإلجمالي للمشروعات بقي دون تغيير. ومصدر البيانات هو قاعدة بيانات الشراكة العاملية 

للمعونات املرتبطة بالنواجت عن املشروعات التي جتري في إطار هذا النهج واملتاحة حتت عنوان 
”,OBA Data“  في موقع الشراكة على شبكة اإلنترنت.

 قدم برنامج التسهيالت االستشارية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص في مجال البنية  2
التحتية مساعدات فنية حلكومة السنغال منذ عام 2000 لتعزيز مشاركة القطاع اخلاص في 

البنية التحتية. وقدم البرنامج أيضا التمويل للدراسة االستقصائية للسوق ودراسة اجلدوى 
التمهيدية المتياز ماتام باكل كانيل رانيرو عام 2008.

ثم التخفيف من بعض قيود التمويل (انظر اإلطار 1). غير أن توسيع 
نطاق نهج املعونات املرتبطة بالنواجت يتطلب معاجلة املعوقات 

إلمكانية احلصول على التمويل بشكل أكثر انتظاما. 

اخلامتة

من اجلدير بالذكر أن نهج املعونات املرتبطة بالنواجت ليس هو 
العالج لكل العلل. فاملشروعات القائمة على هذا النهج ال تتسم 
باالستدامة إال بالقدر الذي تكون عليه البيئة التي تعمل فيها وال 

ميكنها تفادي احلاجة إلى إطار تنظيمي قوي. وأخيرا، فإن أحد برامج 
االستثمارات الرأسمالية املرتبطة بالنواجت ليس إال جزءا من ترتيب 

أوسع لتقدمي اخلدمات. ومن أجل تقدمي خدمات مستدامة مبرور 
الوقت، يجب أن تكون رسوم تقدمي اخلدمة في مستويات مناسبة، 

وأن يتم تقليص إعانات الدعم قدر اإلمكان. 

وهناك أيضا تكاليف إضافية مرتبطة بتنفيذ نهج املعونات 
املرتبطة بالنواجت. وتتطلب أمور املتابعة والتحقق قدرات وموارد. 
وقد تكون القدرات مشكلة في مشروع قائم على هذا النهج، 

قدِّمي اخلدمة احملليني الصغار من القطاع اخلاص.  وال سيما مع مُ
واملشروعات الناجحة، مثل مشروع كهربة الريف وتنمية الطاقة 

املتجددة في بنجالدش، تتضمن عادة عناصر موسعة من بناء 
القدرات للقطاع اخلاص.

ومن اجلدير بالذكر أن إمكانية احلصول على التمويل املتوسط 
والطويل األجل ضرورية لتعزيز متويل القطاع اخلاص وخبراته وحتديد 

قدِّم  حجم مخاطر األداء التي ميكن نقلها بشكل معقول إلى مُ
اخلدمة. وحتى اآلن، فإن اخلبرات تقتصر على أفضل السبل للتخفيف 

من معوقات إمكانية احلصول على التمويل بأدوات مثل الضمانات. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن نهج املعونات املرتبطة 
ج التقليدية من حيث توجيه الدعم  بالنواجت أظهر مزايا تفوق النُهُ

بكفاءة وتعبئة جهود القطاع اخلاص خلدمة األسر الفقيرة التي 
لن حتصل بغير ذلك على خدمة محسنة. وفي قطاع الطاقة، فإن 

نهج املعونات املرتبطة بالنواجت أصبح واحدا من أكثر النهج شيوعا 
في توسيع إمكانية احلصول على اخلدمة خارج الشبكة املوحدة 

في املناطق الريفية، ويجري أيضا اتباعه في العديد من املشروعات 

من خالل الشبكة أو من خالل شبكة للمشروعات متناهية 
الصغر. ومن املؤكد أن هناك دروس أخرى مستفادة سوف تثري نهج 

املعونات املرتبطة بالنواجت مع اتساع نطاقه.
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