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ــة اموعة  فــي أبريل / نيســان لعام 1997، شــرعت أمان
االستشــارية ملســاعدة الفقــراء فــي جتربة حتت اســم 
ــادرة التجريبية للمجموعة االستشــارية ملســاعدة  "املب
الفقــراء املعنية ببناء القدرات في قطاع التمويل األصغر 
ــد امتد نطاق املبادرة ليشــمل شــرق  ــا".   وق فــي أفريقي
ــا وغربهــا، وانصب التركيز بشــكل رئيســي على  أفريقي
العمل مع معاهد التدريب األفريقية من أجل تقدمي دورات 
تدريبية معنية باإلدارة املالية ملؤسسات التمويل األصغر. 
وتعمل "املبادرة التجريبية" على إرســاء األسس من أجل 
إقامة ســوق لتقدمي خدمات املساعدات الفنية والتدريب 

املتميز على نحو مستدام في هذه املنطقة. 

ــذ هذه املبادرة، ظهر  ً على بدء تنفي وبعد مرور 20 شــهرا
عدد من الدروس ذات الصلة مببادرات اجلهات املانحة التي 
حتاول النهوض مبســتوى األداء في قطاع التمويل األصغر 
في أنحاء العالم.  وقد أثبتت هذه الدروس أنها حاســمة 
األهمية بالنســبة إلى البرامج التالية التي ســتنفذها 
أمانة اموعة االستشــارية، واملعنية ببناء القدرات في 
ــا الشــرقية، والدول املســتقلة  ــا، وآســيا، وأوروب أفريقي

 .ً حديثا

ً "للمبادرة التجريبية"،  ً موجــزا تعرض هذه املذكرة وصفا
ــة، وأهدافهــا، ونتائجها.    من حيث مســوغاتها املنطقي
واألهــم مــن كل ذلك أنهــا  تَعــرِض للدروس الرئيســية 

والتوصيات األولية املعنية بتنفيذ برامج بناء القدرات.

ملاذا "املبادرة التجريبية"؟ 

 تواجه مؤسسات التمويل األصغر في أفريقيا العديد من 
ــات التي حتد من قدرتها على توفير خدمات مالية  التحدي
ــة ألعداد كبيرة مــن العمالء الفقــراء.    وقد أدرك  مجدي
العاملون في مجال التمويل األصغر، وغيرهم من واضعي 
ــي اجلهات املانحــة في القطــاع ذاته أن  السياســة وممثل
القــدرة احملدودة ملؤسســات التمويل األصغــر في جوانب 
اإلدارة واملوظفني متثل القيد الرئيسي أمام تنمية القطاع 
في املنطقة، كما أنها متثل أكثر ااالت أهمية بالنســبة 

لالستثمار.  

واستجابةً لذلك، فقد شرعت أمانة اموعة االستشارية 
ً إلى حتليل جانبي  ــذ "املبادرة التجريبية" اســتنادا في تنفي
الطلــب والعــرض املعنيني بخدمات التدريب واملســاعدات 
الفنية في غرب أفريقيا وشرقها.    وقد أظهر هذا التحليل 
ــى تلــك اخلدمات مــن قبل  ــني الطلب عل وجــود فجــوة ب
ــدرة اجلهات  ــب، وق ــل األصغــر من جان مؤسســات التموي
ــب آخر.    ــة املقدمــة للخدمــات وخبراتهــم من جان احملتمل
وكخطوة أولى جتاه سد هذه الفجوة، ترَكَّز نشاط "املبادرة 
ــة" على العمل مع معاهد التدريب األفريقية من  التجريبي
أجل وضع وتنفيذ سلسلة من ثالث دورات تعليمية قصيرة 
ــري  ــة، وتقدميهــا ملدي ــز حــول اإلدارة املالي ــة التركي وعالي

مؤسسات التمويل األصغر.  

توصيف "املبادرة التجريبية" 

ــة" في األصل على حتقيق هدفني  عملت "املبادرة التجريبي
متكاملني على املدى الطويل: 

حتسني كفاءة مؤسسات التمويل األصغر األفريقية 
ذات التوجه التجاري؛ و

النهوض بقاعدة املوارد البشــرية في قطاع التمويل 
ــب  تدري برامــج  خــالل  مــن  ــا  أفريقي فــي  األصغــر 

مستدامة.

وخالل فترة عمل "املبادرة التجريبية"، كانت أمانة اموعة 
االستشــارية ملســاعدة الفقراء تطمح في حتقيق أهداف 

قصيرة األمد وأكثر تواضعاً، تتمثل في:   

تعزيز أنظمة اإلدارة املالية والتقييم داخل مؤسسات 
التمويل األصغر األفريقية

ــة املقدمة للخدمــات بأدوات  ربط اجلهــات األفريقي
اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

توسيع قاعدة معارف اموعة االستشارية ملساعدة 
ــراء، ونشــر معلومــات حــول اجلهــات املقدمة  الفق

للخدمات في أفريقيا
وضــع إطــار مؤسســي من أجــل بناء ســوق لتقدمي 

خدمات بناء القدرات في أفريقيا.
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ــادرة التجريبية" إلى عــدد من املبادئ  تســتند جميع االنشــطة في إطار "املب
اإلستراتيجية األساسية التالية:  

ً من جهات  ــدال العمل مــع اجلهات احمللية املقدمــة للخدمات القائمة ب
التدريب األجنبية

تقدمي برامج التدريب على مســتوى البلد الذي تتواجد فيه مؤسســات 
ً من التدريب اإلقليمــي أو الدولي املكلِّف  ــدال ــل األصغر املعنية ب التموي
ــا يتطلبه من  ــة إلى م ــه، باإلضاف ــي احلصول علي ــذي يصعــب بالتال ال

تكاليف سفر باهظة   
اشــتراك جهات التدريب والعاملني في قطاع التمويل األصغر في إعداد 
ــواد التعليمية وتنفيذ الدورات من أجل ضمان وفاء اخلدمات مبتطلبات  امل

مؤسسات التمويل األصغر 
ــد تقييم اجلهات املقدمة للخدمــات فيما يتعلق  ــاع نهج محايد عن اتِّب

"بأفضل" منهجية، والهيكل القانوني، إلخ.
العمل على محاكاة املواد والوحدات التدريبية 

إتاحة اال أمام مؤسسات التمويل األصغر لكي تتعلم من جتارب بعضها البعض 
االقتصاد في التكاليف وزيادة إمكانية استعادتها

ــة، وذات صلة، اســتجابةً ألولويات  ــرة، وعملي ضمان تقــدمي دورات قصي
مؤسسات التمويل األصغر  

ــي تقدمهــا اجلهــات املانحة األخــرى وجتنب  التعــاون مــع البرامــج الت
االزدواجية. 

النتائج مقارنةً بالتوقعات

ــار ويونيو/حزيران من عام 1997، وقعت أمانة اموعة  في الفترة ما بني مايو/أي
ــذ ذلك الوقت،  ــا وبنن.  ومن ً مع معاهــد تدريب في تنزاني االستشــارية عقــودا
ــع دورات وبرنامــج تدريب املدربني  ــة" في إعداد أرب ــادرة التجريبي ســاعدت "املب
ً بثالث لغات اســتفاد منها 500 مشــارك من  (ToT)، وتقدمي 19 دورة في 11 بلدا

نحو 250 مؤسسة متويل أصغر.  

وتتضمن البرامج التي مت وضعها:

1)       قياس ومراقبة معدالت التأخر في السداد، ووضع أسعار الفائدة وحسابها 
2)     النظام احملاسبي اخلاص بقطاع التمويل األصغر

3)     القوائم املالية والتحليل املالي
4)     تخطيط أنشطة األعمال والتوقعات املالية

5)     تدريب املدربني– "تعليم الكبار كيفية إجراء دورات اإلدارة املالية". 

ــد مت إجراء هذه الدورات في:   بنن، وبوركينا فاصو، والكاميرون، وغانا، وكينيا،  وق
ومدغشقر، ومالي، وموزامبيق، وتنزانيا، وتوغو، وزمبابوي.    

ــادرة التجريبية" في  ــق باألهداف القصيرة األجل، فقد جنحت "املب وفيما يتعل
إدخال سلســلة من الدورات عالية املســتوى والتي قام بإجرائها عدد قليل من 
املدربني األفارقة األفراد اجليدين، وكذا جنحت في االرتفاع مبســتوى اإلدارة املالية 
بوجه عام في هذه املنطقة.    وكانت استجابة املشاركني للدورات إيجابية إلى 

أبعد احلدود، كما أظهر تقييم الدورات درجات رضا مرتفعة للغاية.  
ــد أن ضمان اجلــودة وتنمية معاهد التدريب، اللذين ميثالن جانب العرض في    بي
السوق، قد أثارا أصعب التحديات خالل التنفيذ.  حيث كانت جودة املواد وتقدمي 
الدورات هما بالفعل الشــغل الشــاغل ألمانة اموعة االستشارية ملساعدة 

الفقراء في إطار "املبادرة التجريبية".

ــة" التوقعات في  وكمــا يوضح اجلدول رقم 1، فقــد فاقت "املبادرة التجريبي
ً فــي البعض اآلخــر.    حيث جاءت  بعــض اــاالت، ولكن جــاء أداؤها ضعيفا
ــرن الذي تتبعه  ــني التوقعات واإلجنازات نتيجــة منوذج التنفيذ امل ــات ب الفروق
أمانة اموعة االستشــارية، والذي سمح باالستجابة السريعة للمتغيرات 

في الطلب على أرض الواقع.  

اجلدول رقم1. التوقعات مقابل اإلجنازات

اإلجنازاتالتوقعات
وضع 3 دورات

تقدمي 28 دورة
لغتان 

 > 10 بلدان
> 100 مؤسسة متويل أصغر

 ً 840 مشاركا
ً برنامج مدته 18 شهرا

4 دورات (مت إضافة دورة تخطيط أنشطة األعمال)                             
باإلضافة إلى دورة تدريب املدربني

تقدمي 19 دورة باإلضافة إلى 5 دورات تدريبية للمدربني
3 لغات
ً  11 بلدا

(ً 250 مؤسسة متويل أصغر (تقريبا
أكثر من 500 مشارك

ً برنامج مدته 30 شهرا

مرونة التنفيذ

خــالل فترة التنفيذ، ظهر عدد من القضايا التي تطلبت إجراء تعديالت كبيرة 
في منوذج "املبادرة التجريبية".   تضمنت هذه التطورات غير املتوقعة:

ً في  قدرات معاهد التدريب:  حيث بالغت أمانة اموعة االستشــارية كثيرا
ــدورات وتقدميها في وقت  ــب احمللية على إعداد ال ــر قدرات معاهد التدري تقدي
واحــد وفي إطار زمني ضيق للغاية.  في حني أدت هذه التقديرات اخلاطئة إلى 
اعتماد كبير فاق توقعات موظفي أمانة اموعة االستشــارية ومستشاريها 
ــذ برامج تدريب املدربني.   وفي  الدوليــني ألغراض وضع الدورات، والرصد، وتنفي
أبريل / نيسان 1998، أسفر إجراء تقييم خارجي غير مبرمج للجهة الشريكة 
فــي منطقة شــرق أفريقيا عن إيقاف العقــود إلى أن تتم معاجلة املشــاكل 

األساسية التي انتهى إليها هذا التقييم.

املزيد من البلدان واللغات:  اتســع نطاق عمل "املبادرة التجريبية" ليشــمل 
ــدان إضافية لم تُدرج أســماؤها فــي خطة العمــل األولية، وهي  خمســة بل
زمبابوي، وغانا، ومدغشــقر، والكاميرون، وموزامبيق. وكان انضمام موزامبيق 
يعني ترجمة املواد إلى لغة ثالثة هي البرتغالية.    وذلك على الرغم مما نصت 
ــواد باللغتــني اإلجنليزية والفرنســية، فمن  ــه اخلطــة األولية من وضع امل علي
ــذي ترجمت منه  ــة كانت النســخة اإلجنليزية هي املصدر ال ــة العملي الناحي
جميع الدورات التي أجريت باللغتني الفرنســية والبرتغالية، مما أدى إلى ظهور 
ــدورات باللغتــني األخرتني.   ــة وال ــدورات باللغــة اإلجنليزي ــة بني ال ــروق زمني ف
وباإلضافة إلى الوقت الطويل الذي اســتغرقته، فقــد كانت عملية الترجمة 
ــى حد بعيد، الســيما بســبب املصطلحات املتخصصــة للغاية،  معقــدة إل
واحلاجة إلى إجراء بعض التعديالت في احملاســبة وغيرها من املمارسات. وبعد 
ــدورات، كانت هناك حاجة إلى إجراء العديد مــن التعديالت، وهو ما  ــار ال اختب

استلزم إجراء عملية ترجمة جديدة مع كل عملية تعديل.    

دورات إضافية:  اســتجابةً للطلب في قطاع التمويل األصغر، ونتيجة لوجود 
ــدة مــن أدوات اموعــة االستشــارية، فقد متــت إضافة دورة  ــة جدي أداة فني
"تخطيط أنشــطة األعمــال والتوقعات املالية" إلى سلســلة دورات "املبادرة 

التجريبية".    
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اجلدول رقم 2. تكاليف املبادرة التجريبية
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* تتضمن عمليات التقييم، واملنح الدراسية املقدمة جلهات التدريب  

 (Calmeadow) موعة االستشــارية في شراكة مع مؤسســة كامليدوكما دخلت أمانة ا
ــك، فقد تضمنت  ــة تدريبية مدرجة ضمن دورة احملاســبة.  عالوة على ذل بغــرض إنتاج لعب
الدورات أحدث التقنيات في مجال تعليم الكبار، حيث شددت على املشاركة النشطة من 
ــدي.     وكان هذا العامل  ً من االعتماد على نظــام احملاضرات التقلي ــدال جانب املشــتركني ب
ً لنجاح الدورات.  كما مت وضع دورة لتدريب املدربني قدمت في خمس مناسبات، وذلك  حاسما

من أجل حتسني مهارات الشركاء احملليني وتقييمها.

ــاكاة الدورات:  ازدادت إمكانية محاكاة الدورات في اإلطار الذي كانت تتمتع فيه أمانة  مح
اموعة االستشــارية بقدر من الرقابة على اجلودة.    فعلى ســبيل املثال، استخدمت املواد 
في االستثمارات العرضية في شرق القارة األفريقية وجنوبها، AFCAP، باالشتراك مع وزارة 
ــي بدأتها اموعة  ــة البريطانية (DFID)، واملبادرة التجريبية اآلســيوية الت ــة الدولي التنمي
ــل األصغر في بولندا الذي تســانده  ً، ومركز التموي االستشــارية ملســاعدة الفقراء مؤخــرا
ــراء، ودورات أمانة اموعة االستشــارية ملســاعدة  اموعة االستشــارية ملســاعدة الفق
الفقراء اصصة ملعهد االقتصاد في بولدر، كولورادو.      بيد أنه لم يكن من السهل على 
ً في البداية، في حني   معاهد التدريب احمللية محاكاة املواد بشكل مستقل كما كان متوقعا
ــب املدربني وكذا قيام جهة خارجية مبراقبة اجلودة عاملني اساســيني في  ــت برامج تدري كان

جناح البرنامج.  

التواصــل مع اجلهات املانحة:  وجدت أمانة اموعة االستشــارية أســاليب أكثر مما كان 
ــذ "املبادرة  ــرة تنفي ــة للتعــاون مع جهــات مانحة أخــرى في خالل فت ً فــي البداي ــا متوقع
ــر البنك الدولي واحلكومة األســترالية لتمويل جزئي  ــة".   وتتضمن األمثلة توفي التجريبي
للمنح الدراســية للمشاركني في موزامبيق، والتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية 
(DFID) في زمبابوي، وتنظيم دورات باالشــتراك مع منظمة العمل الدولية في مدغشــقر 
ــة من البرنامــج، وضعت أمانة  ومــع البنــك الدولي فــي توغو وبنن.      وفــي املرحلة الثاني
ــى اجلهات املانحة  اموعة االستشــارية إســتراتيجية خروج تنقل مبوجبها املســؤولية إل
األعضاء، مثل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) في شــرق أفريقيا وجنوبها.   وفيما 
ذ في البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، فإن أمانة  يتعلق باملرحلة الثانية من البرنامج املنفَّ

اموعة االستشارية تدرس القيام بشراكات مماثلة.

التكاليف
يعرض اجلدول رقم 2 التكاليف الفعلية التي حتملتها "املبادرة التجريبية" مقارنةً باملوازنة 
املتوقعــة.  يوضح اجلدول منوذج التنفيذ األساســي:   وهي تكلف أقــل من حيث الناحية 
ــة من حيث مدخالت امانة اموعات االستشــارية  ــة، لكنهــا أثبتت أنها أكثر كثاف املادي
واملدخالت الدولية.   وعالوة على ذلك، فقد شــكلت املنح الدراســية املقدمة للمشاركني 
ــدورات املقدمة  ً إلى أن ال ــي التكاليف، ويرجــع ذلك جزئيا ً من إجمال ً نســبيا ً صغيرا جــزءا
ــع، هذا باإلضافة إلى أن جهــات مانحة أخرى  ــك عدد املشــاركني كان أقل من املتوق وكذل
كانت تقوم بتوفير املنح الدراســية، وبســبب قيام جزء أكبر من املشــاركني بدفع رســوم 

ً نظير مشاركتهم.    لتغطية استعادة التكاليف كاملةًًًًًًًًًً أيضا

الدروس األساسية:

تعرض النقاط التالية الدروس الرئيسية املستفادة من "املبادرة التجريبية" في إيجاز:

عــدم توفر جهات تقدمي اخلدمات.   متثل احلاجــة وجود إلى عرض كاف من مصممي برامج 
التدريب، وجهات التدريب، واالستشــاريني الفنيني العقبة الرئيســية أمام تنمية األسواق 

احمللية العاملة في مجال تقدمي خدمات بناء القدرات.

اختيار الشــركاء احملليني.  يجــب أن يتم اختيار معاهد التدريب احمللية أو الشــركاء 
ــل عوامل النجاح في العمل مع  ً على توجهاتهم وحوافزهم.  وتتمث احملليــني اعتمادا
ــد اجلهود وتولي أولوية كبرى  معاهد التدريب في:  1) توفر قيادة رفيعة املســتوى تؤي
ً في مجال  ً جيدا للشــراكة؛ 2) إدراك معاهد التدريب أن برامج التدريب تعتبر اقتراحا
أنشــطة األعمال مقارنةً باحلصول على دعم آخر من اجلهات املانحة؛  3) توفر سلوك 
ً في معاهد التدريب  ااطرة وروح العمل احلر (ولألســف ال يتواجد هذا العنصر دائما
ــد للطبيعة املنطقية للســوق التي يســتطيع معهد  ــة)؛ 4) الفهــم اجلي التقليدي
ــب خدمتها بكفاءة، وانتهاج إســتراتيجية واضحــة     وقد يتطلب األمر وجود  التدري
 ً عدد من أنواع جهات تقدمي اخلدمات (وليســت معاهــد التدريب فقط)، وذلك اعتمادا

على حجم السوق وظروفها.
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ــدورات التدريبية عالية املســتوى في  إســتراتيجية طويلة األمد.  تعتبر ال
ً في أجزاء  ــل األصغر جديدة نســبيا مجــال اإلدارة املالية ملؤسســات التموي
عديدة في قارة أفريقيا.  فقد اســتغرقت عملية حتديد وتنمية مجموعة من 
ــني اجليدين إجادة احملتوى  ً، حيث يجب على املدرب ً طويال ــا ــني األكْفاء زمن املدرب
ــدورات، وكذلك يجب أن يتمتعوا مبهارات ممتازة في االتصال وتعليم  الفني لل

الكبار كي يستطيعوا جذب انتباه املشاركني.  

أهمية التســويق واإلسناد اإلداري. تؤثر الترتيبات التسويقية واإلدارية على 
جــودة الدورات التدريبية. وقد ركزت أمانة اموعة االستشــارية في البداية 
ــى جودة محتوى الدورات وفعالية جهات التدريب، ولم تقدر إلى حد كبير  عل
األهمية احلاســمة التي ميثلها التسويق واإلسناد اإلداري لنجاح التدريب حق 
تقديرهمــا. وتعتبر معاهد التدريب احمللية ضعيفة فــي هذه النواحي والتي 

ً بني دورة تدريبية جيدة وأخرى ممتازة.  ً ما حتدث فرقا دائما

احملتــوى، احملتوى، احملتوى.  ليس هناك بديل عــن احملتوى اجليد.   لذا فالدورات 
ــة في مجــال التمويل األصغر  ــة جتمع بني أحــدث املعلومات الفني التدريبي

وأحدث التطورات في تعليم الكبار أو التعلم التجريبي.

ــرة طويلة، ويجب أن يقوم  إعداد الدورات. تســتغرق عملية إعداد الدورات فت
ً توقع قيام جهات تقدمي  بها خبراء فنيون متخصصون.  وليس من الواقع دائما
اخلدمــات بإعداد مواد الدورات التدريبية، الســيما في املناطق التي تقل فيها 
ــاذج أفضل املمارســات في مجال التمويل األصغــر.   عالوة على ذلك، فقد  من
كانت هناك حاجة إلى إجراء العديد من التعديالت على الدورات، وهي عملية 
ــا تتطلبه من مراقبة  ً، باإلضافة إلى م ً طويال تتم باســتمرار، وتســتغرق وقتا

مكثفة على اجلودة.                             

 ً املســاندة الفنية. تعتبر املســاندة الفنية اخلارجية والعالية املســتوى أمرا
ً من أجل ضمان جودة مواد الدورات واملدربني. لذا أنشأت أمانة اموعة  ضروريا
ًا يضم مهارات دولية وخبرات محلية بغرض مساندة إعداد  االستشارية كادر
ــدورات، والرصد، والتنفيذ.  وكانت هناك حاجة إلى رصد جميع الدورات من  ال
قبل أمانة اموعة االستشارية أو خبراء دوليني آخرين، وذلك من أجل ضمان 

اجلودة. 

ذ مبادرات التدريب في إطار  استثمار وقت أمانة اموعة االستشارية.   تنفَّ
ــة اموعة  ــام أمان ــادرة التجريبية" قي ــد تطلبــت "املب ــي مكثــف.  وق زمن
االستشــارية باستثمار وقتها بشــكل مكثف في إعداد الدورات، وتعديلها، 
والتســويق لها، وإعداد الترتيبات اإلدارية، والرصد.   وقد جاء استثمار الوقت 
هــذا إلى حد كبير نتيجة التفاؤل املفرط بشــأن اســتطاعة الشــركاء من 
معاهــد التدريب االضطالع بالعديد من املســؤوليات مبفردهم.   كما أن بعد 
املسافة بني أمانة اموعة االستشارية وقارة أفريقيا كان له أثره في تفاقم 

األعباء.

 ً ــم مبادرات بناء القــدرات أمرا تصميــم البرامج املــرن. تعتبر مرونة تصمي
ً لنجاح املناهج املســتندة إلى الســوق؛ حيث ميكن إلى حد بعيد أن  حاســما
يؤدي التقيد الصارم بنتائج وأطر زمنية بعينها إلى اإلضرار باجلودة.      ولكن 
لألســف، فإن هذه املرونة نفســها تفرض بعض التحديات أمام الشــراكات 
املستندة إلى األداء التي تعتمد على حتقيق أهداف محددة منذ البداية، حيث 
ً بالسهولة نفســها كما هو احلال في بيئة  إن قياس النجاح ال يتســم دائما

سريعة التغير.   

ً بعيد املنال  احتماالت اســتعادة التكاليف. ظلت اســتعادة التكاليف أمرا
على الرغم من أن النتائج األولية مبشرة. ففي شرق أفريقيا وجنوبها، دفعت 
ً للتدريب تكفي استعادة تكلفته  بعض مؤسســات التمويل األصغر رسوما
ً من الرســوم  ــا، دفع املشــاركون نســبا بشــكل كامــل.  وفي غــرب أفريقي
ــع جميعهم ما ال يقل عن  ــة كانت تتزايد مــع مرور الوقت، كما دف اإلجمالي
ــزال الدعومات املســتمرة التي تقدمها  نصف رســوم الدورة الفعلية.  وال ت
جهات مانحــة أخرى ألغراض التدريب في أفريقيا تهدد احتماالت اســتعادة 

التكاليف. 

اســتخدام املنح الدراســية  عند تقدمي منح الدورات، يجب أال تتم إدارتها 
من قبل جهات التدريب الشريكة.  فعلى سبيل املثال، ينبغي أال تكون املنح 
ــل يجب اإلعالن عنها في املواد التســويقية.  فمثل هذا  الدراســية "هبة"، ب
النهــج ينتقــص من حوافز اجلهــات املقدمة اخلدمات على تســويق الدورات 
ً على جودتها وتكلفتها احلقيقية، كما أنه ال يؤدي إلى االســتدامة  اســتنادا
على املدى الطويل مبجرد توقف الدعومات املقدمة ألغراض املنح الدراسية.  
وقد يكمن أحد احللول في العمل مع جهات مانحة أخرى من أجل مســاندة 
ــر منــح دراســية جزئية لشــركائها من مؤسســات التمويل  ــادرة وتوفي املب

األصغر.

أثــر التدريب. من الصعب التحقق من أثر التدريب على األمد القصير.  حيث 
تشــير املؤشــرات األولية إلى أنه على الرغم من أن التدريب في إطار املبادرة 
ً فيما يتعلق بإطالع مؤسســات التمويل  ــة في أفريقيا كان فعــاال التجريبي
ــة املتزايدة حول  ــب الفنية املعنية باالســتدامة واملعرف األصغــر على اجلوان
املوضوعات اتلفة، فإنه ســيتضح مبرور الوقت ما إذا كان التدريب ســيؤدي 
إلى تغيير املمارسات.   وهناك حاجة إلى تقدمي املساعدة الفنية للمشاركني 
كل على حدة، وذلك من أجل تعزيز النقاط األساســية واملهارات املســتفادة 
ــادرة بناء القدرات، كذلك  ــدورات بهدف حتقيق أقصى درجات التأثير ملب من ال
ً.   على أية  يتعني بذل اجلهود من أجل ربط التدريب مبساعدة فنية أطول أجال
حال، يتعــني القيام بكثير من العمل من أجل وضــع آليات فعالة التكاليف 

  .ً بهدف جعل هذا االرتباط مستداما

االستنتاج

ــة اموعة االستشــارية  ــة" الفرصــة أمام أمان ــادرة التجريبي أتاحــت "املب
ملســاعدة الفقراء الكتســاب خبرة عالية القيمة.  فقــد كانت تنمية جانب 
العرض في ســوق تقــدمي خدمات بناء القدرات – مــن املدربني احملليني وجهات 
تقدمي اخلدمات الفنية - هي أصعب القضايا التي واجهت املبادرة. ومن ناحية 
ــة وجهودها  ــب احملتمل ــإن اهتمام اجلهــات املانحــة وجهات التدري أخــرى، ف
ً مــن أهم إجنازات  امللموســة حملاكاة البرنامج في أســواق أخــرى يعتبر واحدا
ــة".    وقد حتققــت هذه الفائدة - إلى حــد كبير - نتيجة  ــادرة التجريبي "املب
ارتفاع جودة الدورات واالســتجابة املتحمسة للمشاركني فيها.   وقد تطلب 
ضمان اجلودة واحملتوى الفني املتميز حجم استثمار ومرونة كبيرين من جانب 
ــة اموعة االستشــارية، وكذلك العمل عن كثب مــع جهات التدريب  أمان
ــي. وعلى اجلهــات املانحة التي  واملستشــارين على املســتويني احمللي والدول
ــادرات مماثلة في مجــال بناء القدرات أن تســتثمر الكثير من  تعمــل على مب

الوقت والطاقة كي تصل إلى نتائج مثالية.

قام بإعداد هذه املذكرة بريجيت هيلمز، وجينيفر إيسرن، وناتالي دامبرسيو فيتال.  وقام 
بالتصميم: فاليري تشيســهولم؛ مطبعة إيرثوايز: غيثيرســبرغ، والية ماريالند: (301) 

340-0690

طبع على ورق معاد تصنيعه
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