
رائدات أعمال بارزات:

م المبادرة � تع�

	
القيام بأنشطة ��

 60 بلدا

البلدان المانحة تشمل:

 

بلدان مانحة

وعات قائمة م��

وعات مستقبلية م��

ويج، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وكوريا،  ، والدنمارك، وألمانيا، واليابان، وهولندا، وال�� � اليا، وكندا، والص�� أس��
مارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والو�يات المتحدة وا��

� أدامجــي ولينا  � أطفــال باكســتان البالغ عددهــم 30 مليــون طفــل، رأت ماه�� � نتائــج التعلــم ب��
خــ�ل نقــاش حــول تــد��

حــا وافيــا للــدروس � تقــدم للطــ�ب ¡�
كــة Dot & Line الــ¥� أحمــد أن هــذا الوضــع يمثــل فرصــة.  فقامتــا بتأســيس ¡�

، وذلــك باســتخدام طريقــة للتدريــب تعتمــد عــ³ التكنولوجيــا ويشــاركن فيهــا معلمــات �̧ بعــد انتهــاء اليــوم الــدرا
ــارماياكار ــدوق س ــن صن ــران 2019 م ــهر يونيو/حزي � ش

ــل أو¿� ¾� ــ³ تموي ــا ع � ولين ــ�� ــت ماه ــن. حصل � بيوته
ــن ¾� يعمل

كــة Sarmayacar Fund، الــذي تســتثمر فيــه مؤسســة التمويــل الدوليــة ومبــادرة تمويــل رائــدات ا�Áعمــال. وكانــت ¡�
كاء مــن المعلمــات بنســبة 40٪ عــام 2019، كمــا أنهــا تُعــّد وحــدة تدريبيــة لط�ب  Dot & Line تخطــط لزيــادة عــدد الــ��
كــة إ¿ الوصــول إ¿ 60 ألــف طالــب باســتخدام  نــت. وتهــدف ال�� ن�� المــدارس الثانويــة تعمــل بالكامــل عــ�Ì ا��

ة من ث�ث إ¿ أربع سنوات. شبكة من 10 آ�ف معلمة خ�ل ف��

مقرها

مجموعة البنك الدو	

	 تنشط فيها المبادرة
البلدان ال�

www.we-fi.org

� هامبورج بألمانيا بمساهمات بلغ حجمها 355 مليون دو�ر من البلدان 
ين 2017 ¾� � قمة مجموعة الع��

وقد حققت المبادرة تقدماً ¡يعاً، فمنذ إط�قها ¾�
كة ترأســها المرأة أو تملكها وقامت بتعبئة 3 مليار  � يســتفيد منها أك�� من 130 ألف ��

امج ال¥� Ìالمانحة، خصصت المبادرة بالفعل 300 مليون دو�ر لل�
� البدايــة وهــو تعبئــة مليــار دو�ر لرائــدات ا�Áعمال. 

ا المبلــغ الــذي كانــت المبــادرة تســتهدفه ¾� � العــام والخــاص. وهــذا يتجــاوز كثــ�� دو�ر مــن القطاعــ��
اض  ات البلــدان، حيــث يُوجــه أكــ�� مــن نصــف المبالــغ المخصصــة إ¿ بلــدان منخفضــة الدخــل مؤهلــة ل�ق�� � عــ��

وعــات ¾� وتقــوم المبــادرة بتنفيــذ م��
زالــة  مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة، ومــن بينهــا الكثــ�� مــن البلــدان المتأثــرة بأوضــاع الهشاشــة والــÚاع والعنــف. وتتخــذ المبــادرة نهجــا إيكولوجيــا ��

� ا�قتصادي للمرأة، ومعالجة القيود والفرص المتعلقة بالتمويل، والنفاذ إ¿ ا�Áسواق، والقدرات، والبيئة المواتية. � تمنع التمك��
المعوقات ال¥�

	 ترأســها 
كات ال� اكــة غــ�	 مســبوقة تهــدف إ فتــح مجــال التمويــل أمــام الــ�� مبــادرة تمويــل رائــدات ا�¢عمــال (We-Fi) هــي ��

	 البلدان النامية. 
المرأة أو تملكها ��

 �
كاء منفذيــن، والعديد مــن ا�Áطــراف المعنية ¾� كاء مــن 14 حكومــة، وســتة بنــوك تنميــة متعــددة ا�Áطــراف كــ�� تضــم هــذه المبــادرة ¡�

� العام والخاص حول العالم. القطاع��

مبادرة تمويل رائدات ا�Áعمال



نمائية ا�¢ساسية للمبادرة  الركائز ا�£

� البيئة  تحس¦	
المواتية

إمكانية الوصول
إ ا�¢سواق

إمكانية الحصول
ع» التمويل

إمكانية الحصول ع» التدريب،
والشبكات، والتوجيه

تزويد المؤسسات المالية بالتمويل والقدرة ع³ زيادة إمكانية رائدات 
ا�Áعمال ع³ الحصول ع³ القروض وأسهم رأس المال ورأس المال 

. � المخاطر والتأم��

� س�سل التوريد المحلية والعالمية  إنشاء روابط أفضل ب��
اكة مع القطاع الخاص  � رائدات ا�Áعمال، وذلك بال�� وب��

والمؤسسات المالية.

� والشبكات، �Ü يتس¥�  بناء قدرات رائدات ا�Áعمال، وربطهن بالموجه��
كاتهن إ¿ المستوى ا�Áع³. لهن رفع كفاءة ¡�

� القيود  � القطاع العام لتحس��
العمل مع ا�Áطراف الفاعلة ¾�

� إدارة 
� تواجهها رائدات ا�Áعمال ¾�

القانونية والتنظيمية ال¥�
كاتهن. �¡

كاء المنفذون للمبادرة ال��

(AfDB) البنك ا�¢فريقي للتنمية

ــا"  	 أفريقي
ــل المــرأة �� يركــز برنامــج البنــك "العمــل التصحيحــي لتموي

� ترأسها المرأة أو تملكها 
كات ال¥� � سبل حصول ال�� (AFAWA) ع³ تحس��

� البيئــة السياســية والمالية  عــ³ التمويــل، وبنــاء القــدرات المالية، وتحســ��
� 21 بلــدا أفريقيــا. وســيطلق أيضــا سلســلة مــن المبــادرات الخاصــة 

�¾
لرائدات ا�Áعمال.

(ADB ) البنك ا�¶سيوي للتنمية

	 �ي �نكا بهدف 
تهيئة بيئة أنشــطة ا�¢عمال المواتية لرائدات ا�¢عمال ��

ــل  ــا إ¿ التموي ــرأة أو تملكه ــها الم � ترأس
ــ¥� كات ال ــ�� ــول ال ــهيل وص تس

ــه  ــب والتوجي ــك توفــ�� ســبل الحصــول عــ³ التدري ــكا، وكذل � ¡ي �ن
�¾

لرائدات ا�Áعمال.

 	
وعــات النشــطة �� يعمــل برنامــج "ت�يــع ريــادة أعمــال النســاء للم��

� فيجي وبابوا غينيا الجديدة 
�¾ (WAVES) "ق آسيا والمحيط الهادئ جنوب ��

� ســبل الحصــول عــ³ التمويــل وخفــض العوائــق غــ��  وفيتنــام لتحســ��
� ترأســها المــرأة أو تملكهــا عــ³ تطويــر 

كات الــ¥� الماليــة ومســاعدة الــ��
القدرات المالية.

(EBRD) 	�نشاء والتعم 	 ل«£ البنك ا�¢ورو½¼

ــا  ــتان ومنغولي س � غ�� ــة ق�� � جمهوري
ــهول ¾� ــاء الس ــج "نس ــيعمل برنام س

� ترأســها المــرأة 
ــ¥� كات ال ــد الــ�� وطاجيكســتان وأوزباكســتان" عــ³ تزوي

� بنــاء الشــبكات. كمــا ســيعمل 
أو تملكهــا بالتمويــل والتوجيــه ومســاعدتها ¾�

ع³ إص�ح السياسة العامة.

(IADB) بنك التنمية للدول ا�¢مريكية

" 	 	 أمريــكا ال«تينيــة والبحــر الكاريــ�¼
يســتهدف برنامــج "رائــدات ا�¢عمــال ��

� ســبل الحصــول عــ³ التمويل  (WeForLAC) ســبعة بلــدان بالمنطقــة لتحســ��
 �

كات ال¥� والوصــول إ¿ ا�Áســواق وتنمية المهارات وبناء الشــبكات الخاصة بالــ��
تملكهــا أو تقودهــا المــرأة، وســيقوم ببنــاء نظام إيكولوجــي لريــادة ا�Áعمال من 

� ع³ هندوراس بشكل خاص.   ك�� كات. وسينصب ال�� أجل هذه ال��

(IsDB) س«مي للتنمية البنك ا�£

كات ذات القيمــة المضافــة  يقــوم برنامــج "المســاعدة عــ» صمــود الــ��
يا واليمن  � بوركينا فاصو ونيج��

للنساء" (BRAVE Women) بإعداد مبادرات ¾�
ــ³  ــب ع ــ�� التدري ــال وتوف ــدات ا�Áعم كات لرائ ــ�� ــو ال ــرص نم ــادة ف لزي
ــها  � ترأس

ــ¥� كات ال ــ�� ــل ال ــن أج ــح م ــق المن ــود وتطاب ــ³ الصم ــدرة ع الق
المرأة أو تملكها.

( مجموعة البنك الدو	 (مؤسسة التمويل الدو	 والبنك الدو	

خلق التمويل وا�¢سواق للجميع

� تركز ع³ 
تقــود مؤسســة التمويــل الدولية مبــادرات القطــاع الخاص الــ¥�

توســيع نطــاق المنتجــات المÚفيــة والتأمينيــة لرائــدات ا�Áعمــال، وزيــادة 
ــل لحصــص أســهم رأس المــال،  ــن عــ³ تموي � يحصل

Áــ�� عــدد النســاء ال
� س�سل القيمة.

� تقوم بها المرأة ¾�
� ا�Áدوار ال¥�

والتوسع ¾�

ويســاند البنــك الــدو	 ثمانيــة مشــاريع ُقطرية تركــز ع³ المنصــات الرقمية، 
يات، وس�ســل القيمــة الزراعيــة، والحصــول عــ³  � مجــال المشــ��

والمــرأة ¾�
التمويل. وسيقوم أيًضا بالعمل ع³ جمع البيانات وتقييم ا�Áثر والدعوة.

يرجى مسح كود QR (كود ا�ستجابة ال�يعة
� لقراءة أحدث تقاريرنا السنوية

Áبالماسح الضو� (QR code


