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ماذا سيضيف االستثمار يف شركات النساء مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا؟ 

مع تزايد أعداد املواطني الذين أخذوا جرعات لقاح وابء كوروان، بدأ العامل، وبشكل يشوبه 
احلذر، برؤية الضوء يف هناية نفق فريوس كوروان، بيد أن فكرة العودة إىل عامل ما قبل عام 2020 
ضئيلة إىل حٍد ما. يرى معظم الناس أن الوابء مثَل نقطة حتول حامسة وجرس إنذار إلعادة البناء 
بشكل أفضل وعلى جبهات متعددة، مثل تقليص الفرص اليت ال تعتمد املساواة مبدأ هلا وحتسي 
االستدامة لضمان مزيد من املرونة يف مواجهة الصدمات املستقبلية، وهذا بال شك أمٌر يتطلب 

التجديد يف العديد من اجملاالت.
يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ميكن للمرأة أن تؤدي دوراً جيلب التغيري. أواًل، ألن 
النساء يشكلن نسبة كبرية من املواهب يف معظم بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وهي طاقات 
ال تزال غري مستغلة إىل حد كبري. وفقاً لليونسكو، فإن النساء تفوق الرجال عددا يف اجلامعات 
ويشكلون ما يصل إىل %57 من مجيع خرجيي كليات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. 
يتجاوز هذا املعدل نسبة %35 من النساء الالئي يدرسن يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
من  فقط  واحدة  فإن  النسب،  هذه  برغم  األورويب.  واالحتاد  املتحدة  الوالايت  يف  والرايضيات 
كل مخس نساء تعمل يف اجملال االقتصادي. اثنياً، ُتظهر دراسات اجراها صندوق النقد الدويل 
)IMF( وجود عالقة سببية بي مشاركة املرأة يف القوى العاملة والتنوع االقتصادي للبلد من حيث 
لبلدان الشرق  الناتج احمللي اإلمجايل  يُقدر أن  نطاق وتطور اإلنتاج الصناعي والصادرات. اثلثاً، 
النظام  أفضل يف  النساء بشكل  اخنرطت  إذا  بنسبة 30-40%  إفريقيا سريتفع  األوسط ومشال 
االقتصادي. من شأن االستفادة املتحققة من إمكاانت النمو الكبرية هذه أن تزيد من مرونة وقدرة 

احلكومات على مواجهة الصدمات احلالية وأي صدمات مستقبلية.
تظهر جمموعة متزايدة من األدلة أن حظر التجوال، الذي فرض بعد تفشي وابء كوروان، 
كان له أثر سيئ على النساء مقارنة ابلرجال من منظور اقتصادي. وجد املنتدى االقتصادي العاملي 
أن “النساء يشكلن ما نسبته %39 من العمالة العاملية لكنهن ميثلن %54 من إمجايل األشخاص 
الذي فقدوا وظائفهم.” يف الوالايت املتحدة، على سبيل املثال، أتثرت حوايل مخسة ماليي امرأة 

ماذا سيضيف االستثمار في شركات النساء بمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا؟ 

نادرة شاملو *

* زميلة غري مقيمة يف اجمللس األطلسي، تعىن ابلشأن االقتصادي ورايدة األعمال وقضااي املرأة يف الشرق األوسط. 
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بطريقة أو أبخرى. أما يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، فكان عدد النساء اللوايت أتثرات 
أعماهلن ووظائفهن حبدود مليون ونصف امرأة- حوايل مثامنائة ألف منهن يف إيران وسبعمائة ألف 
يف ابقي دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا. ويعترب هذا اخنفاضاً حاداً ابملقارنة مع معدالت مشاركة 

املرأة املنخفضة أصاًل يف النظام االقتصادي يف املنطقة قبل تفشي الوابء.
 يف األوقات الطبيعية، تؤدي النساء يف املتوسط %75 من إمجايل أعمال الرعاية -غري 
مدفوعة األجر بصورة عامة- يف العامل. يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، يرتفع هذا الرقم 
إىل 80 أو %90. أدى إغالق املدارس ومؤسسات الرعاية إىل زايدة عبء العمل يف املنزل، مما 
أجرب العديد من النساء على مستوى العامل على تقليص فرتات عملهن أو االستقالة كلياً للتوفيق بي 
واجبات العمل واألسرة. رمبا كان اجلانب املشرق للنكسات االقتصادية اليت تعرضت هلا املرأة هو 
التقدير واسع اإلنتشار لـ “البنية التحتية للرعاية”. يقدر معهد ماكينزي العاملي أن تنفيذ السياسات 
الصديقة لألسرة ميكن أن يعكس اآلاثر االرتدادية لكوفيد-19 على النساء العامالت، فضاًل عن 

إضافة 13 تريليون دوالر إىل االقتصاد العاملي حبلول عام 2030.
لقد حتولت “الرعاية” من قطاع ُمهمل ضمن جمال السياسة يف زمن ما قبل جائحة كوروان 
إىل ضرورة ُملحة جيب تقدميها لدعم أعمال القطاعات األخرى، فأصبحت مركزيتها يف تعزيز املرونة 
االجتماعية يف ابقي قطاعات االقتصاد ُمعرتف با على نطاق واسع. هلذا السبب ُدمج “اقتصاد 
االحلجر  الرعاية  تُعد  حديثاً.  علن 

ُ
امل األمريكي  الوظائف”   / التحتية  “البنية  اقرتاح  يف  الرعاية” 

األساس لالقتصاد املستقبلي، متاماً مثل الطرق واجلسور والشبكة ذات النطاق العريض والقطارات 
عالية السرعة.

على املستوى السياسايت، أولت مجيع حزم التحفيز املايل لألوبئة تقريباً يف خمتلف البلدان 
الدويل/  للبنك  األخرية  الربيع  اجتماعات  وركزت  املرأة،  على  وقع  الذي  ابلتأثري  خاصاً  اهتماماً 
صندوق النقد الدويل بشكل جزئي على هذا املوضوع. يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
كانت مصر أول دولة تتمتع بربانمج إغاثة من فريوس كوروان. وحبسب رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
الدويل يف مصر، “كانت هناك إحدى وعشرون خطة سياسية تتعلق ابملرأة حتديداً، كما تضمنت 
خطط مماثلة تتبع هذا املوضوع”. وعلى مستوى األسرة، رمبا ساعد الوابء أيضاً يف زحزحة بعض 
األعراف االجتماعية عميقة اجلذور حول التقسيم اجلنساين للعمل، حيث كان على األزواج واآلابء 
أن يشمروا عن سواعدهم ويساعدوا يف األعمال املنزلية. على سبيل املثال، عندما قال وزير لبناين: 
املطاعم بسبب حظر  فيه  أغلقت  الذي  اليوم  أايم األحد - وهو  قلياًل”  النساء يطبخن  “دعوا 
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التجوال - يف تشرين الثاين 2020، اعرتض الرجال اللبنانيون على التعليقات اجلنسية من خالل 
إغراق وسائل التواصل االجتماعي بصور يتابون فيها وهم يطبخون. 

ما الذي ميكن فعله؟
لزايدة نسب مشاركة املرأة يف النظام االقتصادي، ميكن االشتغال على ما يلي: دعم قطاعات 
العمل اليت تشهد كثافة نسوية نسبية أو تلك اليت توفر بيئة مالئمة للمرأة؛ جتسري الفجوة الرقمية 
بي اجلنسي، حيث ثبت أن استخدام اإلنرتنت أمر حساس جداً أثناء حظر التجوال، وسيسود 
هذا االستخدام يف املستقبل دون أدىن شك. وأخرياً وليس آخراً، حتسي بيئة الشركات الناشئة اليت 

تديرها النساء لتحفيز االبتكار وخلق فرص العمل.
عام.  بشكل  قد حتسن  املنطقة  احلرة يف  األعمال  لرايدة  البيئي  النظام  أن  هو  السار  اخلرب 
وحسب تقرير مؤشر نضوج رايدة األعمال العربية MIT لعام 2020 ، كان هناك ارتفاع مطرد يف 
الشركات الناشئة يف املنطقة ويبدو أن النساء يقودن هذا النمو إىل حد كبري، وجاء ما يقرب من ثلث 

الزايدة يف اململكة العربية السعودية بعد اإلصالحات التشريعية لتوسيع الفرص االقتصادية للمرأة.
اإلصالحات التشريعية تتمتع أبمهية ابلغة يف هذا الصدد ولكن توافر التمويل أكثر أمهية. 
قبل تفشي الوابء، شهدت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا منواً يف رأس املال االستثماري، 
وقد استقبل هذا النمو ابلرتحيب. يف عام 2019، جتاوز متويل أكثر من 560 مشروع استثماري 
حاجز الـ 700 مليون دوالر أمريكي، ويف عام 2020، كان من املتوقع أن يتجاوز املبلغ مليار 
دوالر أمريكي. على الرغم من أن هذا يعد حتسناً، إال أنه ال يزال هناك طريق طويل يتعي قطعه ألنه 
ال ميثل سوى جزء صغري من الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة وما هو مطلوب لتحفيز االبتكار. تشري 
نزعات ما بعد اإلغالق وفرض حظر التجوال إىل أن املنطقة قد تظل مساحة جتذب االستثمار، 

وابلتايل، جيب أن تستمر رؤوس األموال االستثمارية يف الزايدة يف السنوات القادمة. 
ومع ذلك، تواجه الشركات الناشئة اليت تديرها نساء شحة يف التمويل يف املراحل املبكرة من 
مشاريعهن، مما حيد من إمكاانهتن. هذا حتد عاملي ال يقتصر على منطقة الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا. على سبيل املثال، يف الوالايت املتحدة ، حيث متّثل النساء املؤسسات ملشاريع جتارية حوايل 
%36 من مجيع رواد األعمال األمريكيي، مل تتلق الشركات الناشئة اليت تديرها نساء سوى 2% 
فقط من إمجايل استثمارات الشركات الناشئة البالغة 130 مليار دوالر يف عام 2018. وارتفعت 
إىل %12 يف الشركات الناشئة اليت لديها على األقل امرأة مؤسسة واحدة. يف حي أن بياانت 
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الشركات الناشئة املخّصصة للنساء فقط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا غري متوفرة، فقد 
حصلت الشركات اليت تديرها امرأة مؤسسة واحدة على األقل على %11 من التمويل يف عام 
2018، وهو ما مياثل املعدالت األمريكية. هذه بداية جيدة لكنها ال تزال أقل بكثري من حيث 

ميكن أن تكون.
تعزو اندين مزهر اليت تعمل يف  منصة “ثروة” لالستشارات االستثمارية، واليت اليت تتخذ 
من ديب مقراً هلا، شحة التمويل إىل التحيز: “ُتستفز النساء خالل العروض التقدمية وحُيكم عليهن 
على أساس السلوك بينما حُيكم على الرجال على أساس اإلمكاانت” يتوافق تقييمها مع داان كانزي 
من كلية لندن لألعمال، واليت أكدت دراستها امليدانية عرب البالد لعام 2016-2010 العالقة 
بي التمويل والتحيز اجلنساين خالل العروض التقدميية. وجدت كانزي أن املستثمرين يطرحون على 
الوقاية”. ومن مث،  النساء أسئلة “تركز على  التنمية” ويطرحون على  الرجال أسئلة “تركز على 
يتمتع الرجال بفرصة أفضل لشرح اجلانب اإلجيايب ألفكارهم، بينما جيب على النساء قضاء الدقائق 
الثمينة يف العرض التقدميي حول كيفية احلد من السلبيات. يشري هذا الوضع إىل أن املستثمرين 

حيكمون مسبقاً أن النساء أكثر عرضة للفشل وابلتايل خيلقن خماطر كبرية.
ابلقضااي  اهتماماً  الربح وأكثر  أقل سعياً خلف  النساء  االعتقاد أبن  التحيز من  ينشأ  قد 
تثبت  لعام 2020   GEMالعاملي التعليم  الواردة من تقرير  مراقبة  البياانت  بيد أن  اإلنسانية. 
العكس. يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا، على سبيل املثال، تتوقع رائدات األعمال “بناء 
بياانت  هذه  الشكل(.  )انظر  الرجال  من  نظرائهن  مثل  العيش”  لقمة  و “كسب  ثروة كبرية” 
الذين يرغبون يف كسب املال واحلصول على عوائد عالية. عالوة على ذلك،  أساسية للممولي 
الرغم من  العاملي، و”على  أنه، على الصعيد  وجدت دراسة أجرهتا جمموعة بوسطن االستشارية 
التفاوت يف التمويل، فإن الشركات الناشئة اليت أسستها النساء أو تلك اليت شاركت يف أتسيسها  
نساء كان أداءها أفضل مبرور الوقت، حيث حققت زايدة بنسبة %10 يف اإليرادات املرتاكمة 

على مدى مخس سنوات.” تؤكد دراسات أخرى اجتاهات ونتائج مماثلة. 
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تكوين ثروة كبرية

من حيث الرغبة يف “إحداث فرق” من خالل مشاريعهم التجارية، فإن ردود النساء تتجاوز 
ردود الرجال يف معظم البلدان، وكذلك يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. قد يشري هذا إىل 
النساء( تليب احتياجات عمالئها بشكل أفضل، وهذا ميكن أن  أن هذه الشركات )اليت تديرها 
يكون سر قوة البقاء للعينة الرائعة من رائدات األعمال احلاليات يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا، الالئي طورن أعماهلن على الرغم من العوائق السائدة القائمة على النوع االجتماعي. على 
هذا النحو، تسعى الشركات اليت تديرها النساء إىل أن تكون مرحبة من الناحية املالية وذات أتثري 
اجتماعي. هذا النوع من املشاريع على وجه التحديد هو من نوع األنشطة االقتصادية اليت حتتاجها 

البلدان يف مرحلة ما بعد الوابء. 

كسب لقمة العيش 
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هناك سبب آخر يكمن خلف نقص التمويل الذي تعاين منه الشركات الناشئة اليت تديرها 
النساء هو التحيز الالواعي، ألن رؤوس األموال االستثمارية هم يف الغالب من الرجال. تقول مزهر 
من منصة “ثروة”: “كبشر، يقودان حدسنا إىل اختيار ما يتماثل معنا وما نراه مألوفًا”. “هذا ما 
حيدث هنا ويتعزز بشكل أكرب يف املنطقة ألسباب ثقافية، على الرغم من أن لدينا عدداً متزايداً من 
النساء اللوايت يغامرن يف رايدة األعمال.” لكن هناك اجتاه إجيايب يف السنوات األخرية يتمثل يف أن 
املزيد واملزيد من النساء أصبحن مستثمرات يف رأس املال االستثماري )VC( أو وصلن إىل درجة 
مديرات تنفيذايت يف شركات رؤوس األموال االستثمارية. من املؤكد أن املزيد من النساء يف القيادة 

ميكن أن يضيف إىل تنوع صنع القرار ويثري وجهات النظر.
ممولة مستثمر  أو  استثمارية  أموال  النساء رؤوس  من  متزايد  يصبح عدد  أن  املرجح  من   
هذه  مثل  على  احملتملة  املؤشرات  من  املنطقة.  يف  النساء  متتلكها  اليت  الكبرية  األصول  بسبب 
بنسبة  املتوقع  اإلقليمي  السنوي  احمللي  الناتج  إمجايل  منو  بي  الفجوة  هي  املستقبلية  اإلمكاانت 
%2.1 يف السنوات املقبلة مقابل االرتفاع السنوي املتوقع بنسبة %8.5 لسوق السلع الفاخرة يف 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حىت عام 2025، والذي يستهدف بشكل كبري املستهلكي 
من النساء. لذلك، هناك موارد مالية هائلة ميكن التصرف فيها. رمبا ميكن تكريس بعض هذه املوارد 
املالية بعيداً عن جمرد االستهالك إىل متويل املشاريع املبتكرة واإلبداعية، خاصة إذا ما عرفنا أن عدد 

النساء بوصفهن رؤوس أموال استتثمارية ومتويلية آخذ يف االزدايد على مستوى العامل ابمجعه.  
إحداث فارق
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ماذا سيضيف االستثمار يف شركات النساء مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا؟ 

استنتاج
بشكل  البناء  ما إلعادة  بتحديد كيفية  إفريقيا  األوسط ومشال  الشرق  منطقة  تعمل  بينما 
أفضل بعد الوابء، ميكن أن تكون الشركات الناشئة اليت تديرها النساء جزءاً من احلل. أدت النسبة 
والتكنولوجيا  العلوم  بتعليم دراسي عاٍل، ال سيما يف جماالت  اللوايت حيظي  املتزايدة من اإلانت 
مشاريعهن  ابطالق  الشاابت  من  الكثري  تبادر  أن  إىل  الوظائف  وشحة  والرايضيات،  واهلندسة 
التجارية اخلاصة. أزمة فريوس كوروان، كان هلا دور كبري يف تسريع االستفادة من اخلدمات الرقمية 
على نطاق واسع يف خمتلف القطاعات، مما فتح فرصاً جتارية جديدة. تشري التقارير األخرية إىل نزوع 
إقليمي متصاعد للشركات الناشئة النسائية- بنسبة تصل إىل واحدة من كل أربعة- مما سيضيف 
التنوع يف عامل الشركات الناشئة ويؤسس مناذج إجيابية حيتذى با للمجتمعات. ستؤدي االستفادة 
من إمكاانت الشركات الناشئة اليت تديرها النساء إىل زايدة املرونة والقدرة على مواجهة الصدمات 
احلالية واملستقبلية. برغم ذلك، ال تزال النساء يواجهن صعوابت يف احلصول على التمويل يف املراحل 
األوىل ملشاريعهن لعدة أسباب منها التحيز الالواعي والتحدايت اهليكلية، وميكن للحكومات أن 
تفعل املزيد إلزالة العقبات وتعزيز رايدة األعمال النسائية وكذلك متويل املشاريع اليت تديرها النساء.

الرابط:
 https//:www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/want-
resiliency-in-mena-invest-in-women-led-startups/ 


