مبادرة تمويل رائدات Á
االعمال

مبــادرة تمويــل رائــدات ¢
االعمــال ) (We-Fiهــي رساكــة غــرى مســبوقة تهــدف إىل فتــح مجــال التمويــل أمــام الـ ـرسكات الىى ترأســها
المرأة أو تملكها ىڡ البلدان النامية.
االطـراف كـ ـرسكاء منفذيــن ،والعديد مــن Á
تضــم هــذه المبــادرة رسكاء مــن  14حكومــة ،وســتة بنــوك تنميــة متعــددة Á
االطـراف المعنية  ىڡ

القطاعںى العام والخاص حول العالم.
وقد حققت المبادرة تقدماً رسيعاً ،فمنذ إطالقها  ىڡ قمة مجموعة 
العرسين   2017ىڡ هامبورج بألمانيا بمساهمات بلغ حجمها  355مليون دوالر من البلدان
الىى يستفيد منها 
للرىامج 
أكرى من  114ألف رسكة ترأسها المرأة أو تملكها وقامت بتعبئة  2.6مليار
المانحة ،خصصت المبادرة بالفعل  249مليون دوالر Ì

Á

دوالر مــن القطاعـ  
ـںى العــام والخــاص .وهــذا يتجــاوز كثـ ـرىا المبلــغ الــذي كانــت المبــادرة تســتهدفه ىڡ البدايــة وهــو تعبئــة مليــار دوالر لرائــدات االعمال.
مرسوعــات ىڡ عـ ـرسات البلــدان ،حيــث يُوجــه أكـ ـرى مــن نصــف المبالــغ المخصصــة إىل بلــدان منخفضــة الدخــل مؤهلــة 
وتقــوم المبــادرة بتنفيــذ 
لالقرىاض

مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة ،ومــن بينهــا الكثـ ـرى مــن البلــدان المتأثــرة بأوضــاع الهشاشــة والـرصاع والعنــف .وتتخــذ المبــادرة نهجــا إيكولوجيــا الزالــة
التمكںى االقتصادي للمرأة ،ومعالجة القيود والفرص المتعلقة بالتمويل ،والنفاذ إىل Á


االسواق ،والقدرات ،والبيئة المواتية.
الىى تمنع
المعوقات 

البلدان الىى تنشط فيها المبادرة

تعرىم المبادرة
القيام بأنشطة ىڡ
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بلدا

بلدان مانحة

مرسوعات قائمة

مرسوعاتمستقبلية

والصںى ،والدنمارك ،وألمانيا ،واليابان ،وهولندا ،
البلدان المانحة تشمل :

والرىويج ،وروسيا ،والمملكة العربية السعودية ،وكوريا،
أسرىاليا ،وكندا،
واالمارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة

رائدات أعمال بارزات:

بںى أطفــال باكســتان البالغ عددهــم  30مليــون طفــل ،رأت  
ـدىى نتائــج التعلــم  
ماهںى أدامجــي ولينا
خــالل نقــاش حــول تـ 



ـىى تقــدم للطــالب رسحــا وافيــا للــدروس
أحمــد أن هــذا الوضــع يمثــل فرصــة .فقامتــا بتأســيس رسكــة  Dot & Lineالـ 
ـدراىس ،وذلــك باســتخدام طريقــة للتدريــب تعتمــد عــىل التكنولوجيــا ويشــاركن فيهــا معلمــات
بعــد انتهــاء اليــوم الـ


أوىل  ىڡ شــهر يونيو/حزيــران  2019مــن صنــدوق ســارماياكار
تمويــل
عــىل
ولينــا
ماهــںى
حصلــت
يعملــن  ىڡ بيوتهــن.

Á
 ،Sarmayacar Fundالــذي تســتثمر فيــه مؤسســة التمويــل الدوليــة ومبــادرة تمويــل رائــدات االعمــال .وكانــت رسكــة
 Dot & Lineتخطــط لزيــادة عــدد الـ ـرسكاء مــن المعلمــات بنســبة  ٪40عــام  ،2019كمــا أنهــا تُعـ ّـد وحــدة تدريبيــة لطالب
اال نرىنــت .وتهــدف 
الرسكــة إىل الوصــول إىل  60ألــف طالــب باســتخدام
عــرى 
المــدارس الثانويــة تعمــل بالكامــل Ì
شبكة من  10آالف معلمة خالل فرىة من ثالث إىل أربع سنوات.
مقرها

مجموعة البنك الدوىل

www.we-fi.org

الركائز االنمائية ¢
االساسية للمبادرة
£
إمكانية الحصول
عىل التمويل

تزويد المؤسسات المالية بالتمويل والقدرة عىل زيادة إمكانية رائدات
Á
االعمال عىل الحصول عىل القروض وأسهم رأس المال ورأس المال

والتأمںى.
المخاطر

إمكانية الحصول عىل التدريب،
والشبكات ،والتوجيه

بناء قدرات رائدات Á
بالموجهںى والشبكات ،ىك 

يتسىى
االعمال ،وربطهن

لهن رفع كفاءة رسكاتهن إىل المستوى Á
االعىل.

إمكانية الوصول
إىل ¢
االسواق

إنشاء روابط أفضل  
بںى سالسل التوريد المحلية والعالمية
وبںى رائدات Á


االعمال ،وذلك بالرساكة مع القطاع الخاص
والمؤسسات المالية.


تحسںى البيئة
المواتية

العمل مع Á

لتحسںى القيود
االطراف الفاعلة  ىڡ القطاع العام
Á


الىى تواجهها رائدات االعمال ىڡ إدارة
القانونية والتنظيمية 
رسكاتهن.


الرسكاء المنفذون للمبادرة
البنك ¢
االفريقي للتنمية )(AfDB
يركــز برنامــج البنــك "العمــل التصحيحــي لتمويــل المــرأة ىڡ أفريقيــا"



الىى ترأسها المرأة أو تملكها
) (AFAWAعىل
تحسںى سبل حصول الرسكات 

عــىل التمويــل ،وبنــاء القــدرات المالية ،وتحسـ ـںى البيئــة السياســية والمالية
 ىڡ  21بلــدا أفريقيــا .وســيطلق أيضــا سلســلة مــن المبــادرات الخاصــة
لرائدات Á
االعمال.

البنك ¶
االسيوي للتنمية ) (ADB
االعمال المواتية لرائدات ¢
تهيئة بيئة أنشــطة ¢
االعمال ىڡ رسي النكا بهدف


الــىى ترأســها المــرأة أو تملكهــا إىل التمويــل
تســهيل وصــول الــرسكات 
ىڡ رسي النــكا ،وكذلــك توفـ ـرى ســبل الحصــول عــىل التدريــب والتوجيــه
لرائدات Á
االعمال.
يعمــل برنامــج "ترسيــع ريــادة أعمــال النســاء 
للمرسوعــات النشــطة ىڡ
جنوب رسق آسيا والمحيط الهادئ" )  (WAVESىڡ فيجي وبابوا غينيا الجديدة
وفيتنــام لتحسـ  
ـںى ســبل الحصــول عــىل التمويــل وخفــض العوائــق غـ ـرى


ـىى ترأســها المــرأة أو تملكهــا عــىل تطويــر
الماليــة ومســاعدة الــرسكات الـ 
القدرات المالية.

¢
وروىى ل £النشاء والتعمرى )(EBRD
البنك اال ¼

ســيعمل برنامــج "نســاء الســهول ىڡ جمهوريــة قرى  
غرىســتان ومنغوليــا

وطاجيكســتان وأوزباكســتان" عــىل تزويــد الـ ـرسكات الـ 
ـىى ترأســها المــرأة

أو تملكهــا بالتمويــل والتوجيــه ومســاعدتها  ىڡ بنــاء الشــبكات .كمــا ســيعمل
عىل إصالح السياسة العامة.

بنك التنمية للدول ¢
االمريكية )(IADB
يســتهدف برنامــج "رائــدات ¢
االعمــال ىڡ أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريـ ¼ـىى"
) (WeForLACســبعة بلــدان بالمنطقــة لتحسـ  
ـںى ســبل الحصــول عــىل التمويل
والوصــول إىل Á
االســواق وتنمية المهارات وبناء الشــبكات الخاصة بالـ ـرسكات الىى

Á
تملكهــا أو تقودهــا المــرأة ،وســيقوم ببنــاء نظام إيكولوجــي لريــادة االعمال من
الرسكات .وسينصب الرى  
أجل هذه 
كرى عىل هندوراس بشكل خاص.

االسالمي للتنمية )(IsDB
البنك £
يقــوم برنامــج "المســاعدة عــىل صمــود الـ ـرسكات ذات القيمــة المضافــة

ونيجرىيا واليمن
للنساء" ) (BRAVE Womenبإعداد مبادرات ىڡ بوركينا فاصو 
الــرسكات لرائــدات Á
لزيــادة فــرص نمــو 
وتوفــرى التدريــب عــىل
االعمــال



ـىى ترأســها
القــدرة عــىل الصمــود وتطابــق المنــح مــن أجــل الــرسكات الـ 
المرأة أو تملكها.

مجموعة البنك الدوىل )مؤسسة التمويل الدوىل والبنك الدوىل(
خلق التمويل ¢
واالسواق للجميع


ـىى تركز عىل
تقــود مؤسســة التمويــل الدولية مبــادرات القطــاع
الخاص الـ 
توســيع نطــاق المنتجــات المرصفيــة والتأمينيــة لرائــدات Á
االعمــال ،وزيــادة
Á
ـالىى يحصلــن عــىل تمويــل لحصــص أســهم رأس المــال،
عــدد
النســاء Áالـ 

والتوسع 

الىى تقوم بها المرأة ىڡ سالسل القيمة.
دوار
اال
ىڡ


ويســاند البنــك الــدوىل ثمانيــة مشــاريع قُطرية تركــز عىل المنصــات الرقمية،
والمــرأة  ىڡ مجــال المشـ ـرىيات ،وسالســل القيمــة الزراعيــة ،والحصــول عــىل
التمويل .وسيقوم أيضا بالعمل عىل جمع البيانات وتقييم Á
االثر والدعوة.
ً

يرجى مسح كود ) QRكود االستجابة الرسيعة
Á
الضوىى لقراءة أحدث تقاريرنا السنوية
 (QR codeبالماسح


