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ي  ضوء األزمات العالمية المتعددة، أعاد البنك األوروبي لالستثمار تشكيل الطريقة التي يعمل بها خارج االتحاد األوروبي ف
لزيادة تأثير استجابته للتحديات العالمية إلى أقصى حد.

ويوضح هذا التقرير األسس التي تقوم عليها ذراعنا الجديدة، "البنك األوروبي لالستثمار في العالم"، حيث يروي حكاية المشاريع 
ر المناخ والتنمية والحاجة إلى تقنيات مبتكرة تقودنا نحو مستقبل مرن  التي تستجيب للتحديات الكبيرة التي نواجهها، مثل تغيُّ
ومزدهر. ويشمل أيًضا مساهمات من بعض خبرائنا في هذه المجاالت، تعطي لمحة عن االتجاهات الجديدة التي يعمل بها البنك 

األوروبي لالستثمار في العالم، بناًء على عقود من الخبرة خارج االتحاد األوروبي.

يحوِّل البنك األوروبي لالستثمار في العالم أهداف االتحاد األوروبي المتعلقة باالستدامة والتنمية والعمل المناخي والرقمنة إلى 
مشاريع ومنتجات حقيقية. ال يمكن ألي مؤسسة بمفردها تلبية الحاجة الهائلة لالستثمار، وال سد جميع الفجوات المعرفية 
التي تجعل المشاريع ناجحة، إذ إن الشراكات هي المفتاح. وتتطلب البلدان النامية استثمارات إضافية تزيد عن 2 تريليون يورو 
ا تُقدم من خالل عدة مشاريع تعمل على جعل مجتمعاتها مستدامة. ويجب علينا جميًعا مواءمة أساليب عملنا، والترحيب  سنويً

بالتعاون والتعلم للتصدي لهذه المهمة العظيمة.

ويهدف البنك األوروبي لالستثمار في العالم إلى زيادة األثر الناتج عن االستثمار، والذي يمكنك االطالع عليه في المجلد الذي أعده 
خبراؤنا االقتصاديون والمصاحب لهذا التقرير. لكنه يمثل أيًضا إشارة صريحة إلى موقف االتحاد األوروبي الواضح حيال التنمية 
العالمية، ال سيما في خضم االضطرابات الحالية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، جارتنا القريبة. ويلبي كل مشروع 
ينفذه البنك األوروبي لالستثمار في العالم حاجة اقتصادية حيوية، ويعزز قيم الحرية والكرامة اإلنسانية وسيادة القانون في عالم 

الكلمة االفتتاحية للرئيس

االستجابة لألزمات

 ال يمكن ألي مؤسسة بمفردها تلبية الحاجة 
الهائلة لالستثمار 
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فيرنر هوير

بات أقل استقرارًا مما كنا نعتقد. ويستجيب هيكل البنك األوروبي لالستثمار في العالم لهذه الحاجة، نظرًا ألنه مصمم لتعزيز 
ا إلى جنب مع المفوضية األوروبية وجميع أعضاء االتحاد األوروبي. زة مع فريق أوروبا ومن خالله، جنبً شراكات قوية ومركَّ

يساعدنا البنك األوروبي لالستثمار في العالم على االستثمار في حلول إضافية للمشاكل التي يعاني منها كوكبنا، واكتشاف 
التقنيات الجديدة الكفيلة بالتعاطي مع هذه المشاكل وتمويلها، وإطالق طاقات القطاع الخاص وقدراته اإلبداعية. كما أنه يعزز 
اعتماد المزيد من التكنولوجيا والخبرة في أكثر من 160 بلًدا حول العالم. ففي العمل المناخي، على سبيل المثال، يعني االبتكار 
إمكانية قيام بعض البلدان بتخطي مرحلة التلوث الناتج عن التنمية الصناعية بالكامل، وتحقيق قفزات نوعية نحو االقتصاد 
د تغير المناخ بالحدود الوطنية، يتغذى االزدهار في أي مكان في العالم من خالل تبادالتنا العالمية ليعود  األخضر. ومثلما ال يتقيِّ

بعد ذلك إلى أوروبا. إن النمو المستدام في أي مكان هو انتصار عالمي في النضال ضد التحديات الكبرى التي نواجهها.

لقد قام البنك األوروبي لالستثمار على مدى السنوات العشر الماضية باستثمار ما يزيد عن 70 مليار يورو خارج االتحاد األوروبي، 
ودعم أكثر من نصف قروضنا حول العالم في عام 2021 العمل المناخي أو االستدامة. وتعمل جميع المشاريع التي قمنا بتمويلها 
على تعزيز فرص التنمية وتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. من خالل زيادة التواجد على األرض، والعمل مع وفود 
االتحاد األوروبي والشركاء األوروبيين والمحليين، سيكون للبنك األوروبي لالستثمار في العالم دور رئيسي في البرامج األوروبية 
الرئيسية، مثل مبادرة "البوابة العالمية" )Global Gateway( التابعة للمفوضية األوروبية بغية االستثمار في مجال االتصاالت عالية 

الجودة مع العالم.

ويوضح هذا التقرير كيف يقف البنك األوروبي لالستثمار على أهبة االستعداد أكثر من أي وقت مضى لالنضمام إلى الشركاء في 
جميع أنحاء العالم، من كولومبيا إلى كمبوديا، مرورًا بالهند ومالوي وصربيا، لدعم تحقيق المستقبل المزدهر والسلمي الذي 

يدعو إليه األوروبيون.
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اص  خ ودودون وأعمال تجارية متنامية. حانات ومطاعم مزدحمة. طرق جيدة. مدارس ومستشفيات نظيفة. هكذا أش
اعتدُت رؤية شرق أوكرانيا. كانت المشاكل موجودة، لكن معظم السكان بدوا سعداء.

تغير هذا الوضع بسرعة بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم واحتلت جزأين كبيرين من شرق أوكرانيا في عام 2014 — 
دونيتسك ولوهانسك. وبحلول عام 2015، أصبحت أجزاء من الشرق أماكن يصعب العيش فيها. عندما زرُت هذه المنطقة ألول مرة 
في عام 2015، كانت محبطة. وكان الناس غير سعداء، في حين كانت البنية التحتية االجتماعية والحضرية ضعيفة. ولم تتوفر أي 

نشاطات للناس. كان األمر مفجًعا.

ليس لدينا أي فكرة عما ستؤول إليه نهاية الحرب الحالية في أوكرانيا، ولكن من المهم إعداد استجاباتنا ومراجعة األعمال السابقة. 
لقد غيرت المساعدات التي قدمها البنك األوروبي لالستثمار واالتحاد األوروبي على مدى نصف العقد الماضي الكثير من األفكار 

بشكل دائم في أوكرانيا. ونحن اآلن موضع ترحيب كشركاء هدفهم بناء مستقبل أفضل.

ا من القتال. وأدى هذا االنتقال  ا هربً بعد االحتالل في 2014 والمعارك التي دارت في الشرق، انتقلت أعداد كبيرة من الناس غربً
السكاني الضخم إلى إجهاد العديد من المدن األوكرانية. ففي بعض األماكن، تضاعف عدد السكان، وكانت اآلالف من مرافق 

الخدمات االجتماعية والحضرية بحاجة إلى اإلصالح أو التحسين. 

األمل ألوكرانيا

نحن على استعداد إلعادة البناء في أي وقت

بقلم روي درايكوت

 نحن اآلن موضع ترحيب كشركاء هدفهم بناء 
مستقبل أفضل. 

األمل ألوكرانيا
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مدرسة في فولنوفخا في جنوب شرق أوكرانيا يجري تجديدها بموجب قرض من البنك األوروبي لالستثمار. تم تدمير الموقع، في األسفل، في 
القتال األخير في إقليم دونيتسك.
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المشاريع الضرورية للحياة اليومية

وافق البنك األوروبي لالستثمار على قرض بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة األشخاص الذين فروا من النزاع، والمدن التي استقبلت 
سكانًا جدًدا. تم إعداد القرض لمساعدة معظم المشاريع العامة الضرورية للحياة اليومية. عندما قمُت بجولة في أجزاء من 
الشرق في كانون األول/ديسمبر 2015 لتفقد المشاريع، كان حجم العمل الذي يتعين القيام به ضخًما. رأيت أفراد طاقم الطوارئ 
بالمستشفى يجرون العمليات مرتدين معاطف من الفراء بسبب تضرر أنظمة التدفئة. لم يكن ثمة زجاج لحماية غرفة العمليات 
من العوامل الجوية. وكان العفن يغطي جدران غرفة العمليات، والبالط متشقًقا، ودرجة الحرارة تحت الصفر بمقدار 20 درجة 

مئوية، وكانت الظروف مريعة.

لقد أجرينا إصالحات في أكثر من 90 مستشفى ومنشأة طبية وعدد كبير من المؤسسات التعليمية. ومن بين أسعد الزيارات التي 
أجريتها، زيارة المدارس التي تم تجديدها. ساهمت قروضنا في عزل جدران المدارس، وتركيب نوافذ وأبواب إضافية، واستبدال 
األسقف واألسالك الكهربائية، وأنابيب المياه، وتركيب أنظمة إطفاء الحريق، وإضافة المعدات واألثاث. أعدنا ترميم المكتبات 
وأصلحنا المراكز النسائية والمالجئ والمرافق الرياضية. كان أحد المراكز الرياضية يضم أكثر من 600 رياضي، بينهم فتاة في 
سن المراهقة فازت مؤخرًا ببطولة دولية في الكاراتيه في دبلن. ووافقنا على مشاريع صغيرة بحجم 20 ألف يورو وأخرى كبيرة 
تصل قيمتها إلى 5 ماليين يورو. تم قصف العديد من هذه المشاريع وتدميرها مرة أخرى في القتال األخير. وتم تدمير مدرستين 
بالكامل كنا نقوم بترميمهما في فولنوفاخا بإقليم دونيتسك. وتضرر أكثر من 100 مشروع من مشاريعنا في المناطق التي تسيطر 
ا. عليها القوات الروسية. كنا قد أعدنا بناء 17 مبنى )مستشفيات ورياض أطفال ومدارس( في ماريوبول، وهي بلدة شبه مدمرة كليً

البدء من الصفر

قبل غزو روسيا ألوكرانيا في شباط/فبراير، وافقنا على قرض إنعاش ثاٍن بقيمة 340 مليون يورو وتلقينا حوالي 900 مقترح مشروع 
جديد. كانت العديد من المشاريع مرتبطة بإعادة التأهيل، لكن الحاجة الجديدة ستكون إعادة البناء وليس إعادة التأهيل. سيتعين 
علينا البدء من الصفر في العديد من المدارس والمستشفيات ودور البلديات والمكتبات وأنظمة التدفئة ومحطات معالجة المياه.

لقد رأيت تغيرات كبيرة في مواقف الناس عندما كنُت أعيش وأعمل في البلد، وخاصًة في الشرق. عزز البنك األوروبي لالستثمار 
ثقة رؤساء البلديات والمحافظين المحليين، ألن الناس رأوا أنه عندما نوقِّع على مشروع، نبدأ العمل بسرعة وننهيه بسرعة.

رًا  األهم من عملنا هو كيف يتصورنا الناس، أي ما يعتقده السكان المحليون عن أوروبا والمساعدة التي نقدمها. هذا ما تغير تغيُّ
ا وسيستمر بعد انتهاء هذا النزاع. يمكننا دائًما إعادة البناء، لكن مساعدة السكان المحليين على الفهم والحصول على  جذريً

ا طوياًل. لقد حققنا ذلك ونحن مستعدون للبناء عليه في أي وقت. دعمهم يستغرق وقتً

 روي درايكوت، مهندس مدني أول لدى البنك األوروبي لالستثمار في لكسمبورغ، وسبق له العمل في مكتب البنك في كييف 
لمدة ست سنوات.
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ق البنك األورويب لالستثامر جميع أنشطة القروض واالستشارات  قر أو يقبل أو يحكم بشأن الوضع القانوين ألي إقليم أو حدود أو ألوان أو فئات أو معلومات موضحة يف هذه الخريطة. علَّ إن البنك األورويب لالستثامر ال يُ
يف سوريا عىل إثر العقوبات التي فرضها االتحاد األورويب عىل البالد يف ترشين الثاين/نوفمرب 2011. لكن البنك األورويب لالستثامر هو جزء من مجموعة املانحني األساسية لسوريا والتي تراقب الوضع تحت القيادة املشرتكة 

لالتحاد األورويب واألمم املتحدة.

 بلدان الجوار الشرقي
 670 مليون يورو

 آسيا واألمريكتان 
1.54  مليار يورو

ACP: أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ

OCT: بلدان وأقاليم ما وراء البحار

اإلقراض حول العامل
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Turkey

Serbia

FYROM

Montenegro
Kosovo*

Bosnia
and

Herzegovina

Albania

 بلدان الجوار الجنوبي 
2.03  مليار يورو

بلدان مشمولة 
 بالعضوية الموسعة 

850 مليون يورو

أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 
والمحيط الهادئ، وبلدان وأقاليم ما 

 وراء البحار وجنوب أفريقيا 
2.15  مليار يورو

اإلقراض حول العالم
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العمل املناخي واالستدامة
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تغري املناخ والتحوُّل العادل

التحوُّل العادل هو مفهوم شائع االستخدام في المناقشات المتعلقة بالمناخ اليوم. ولكن ماذا يعني؟ وهل يمكن تحقيقه؟ إن 
ما من تعريف واحد للتحوُّل العادل، لكنه يشمل، بشكل عام، مجموعة واسعة من األنشطة التي يجب أن نقوم بها حرًصا 
على ازدهار العمال والمجتمعات خالل عملية التحوُّل إلى اقتصاد صفري الكربون. من المتوقع أن تختفي ماليين الوظائف في 
هذا التحوُّل، األمر الذي سيضر بالمجتمعات المحلية، ويفرض على العمال ضرورة تلقي تدريب جديد والسعي وراء فرص عمل 
جديدة، وربما االضطرار إلى تغيير مكان إقامتهم. وبحلول عام 2050، سيتعين العمل على إعادة تصميم كامل لمناطق وصناعات 
كانت تعتمد على الوقود األحفوري. غير أن التحوُّل العادل يدرك أيًضا الحاجة إلى معالجة اآلثار غير المتكافئة لتغير المناخ في 

جميع أنحاء العالم، حيث تُعتبر المجتمعات المحلية األكثر فقرًا من بين أكثر المجتمعات عرضة للخطر.

لذلك تقع الحاجة إلى ضمان تحقيق تحوُّل عادل في صميم االلتزامات العالمية بشأن المناخ. فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ 
يقر بـ"ضرورة تحقيق التحوُّل العادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف الالئقة". وفي مؤتمر األمم المتحدة للمناخ 
الذي انعقد عام 2018 في كاتوفيتسه ببولندا، تبنَّت الدول إعالنًا حول التحوُّل العادل للتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب في 

االقتصاد األخضر الجديد.

بأقل قدر ممكن من المعاناة

إذا أردنا تفادي التغير الخطير في المناخ، يجب أن يمر االقتصاد العالمي بتحوُّل سريع في مجال الطاقة 
واستخدام األراضي.

فهذان المجاالن هما أهم مصادر النبعاثات غازات الدفيئة والسبب الجذري ألزمة المناخ. لذلك، يجب أن يكون التخلص التدريجي 
من الوقود األحفوري واألنشطة األخرى التي تسبب انبعاثات كثيفة من الكربون، بحلول النصف الثاني من القرن، ومساعدة البلدان 

المتقدمة والنامية على إحداث تغييرات هيكلية عميقة بأقل قدر ممكن من المعاناة، جزًءا ال يتجزأ من هذه العملية.

وفي هذا اإلطار، التزم البنك األوروبي لالستثمار وغيره من مصارف التنمية متعددة األطراف عام 2019 بدعم تحقيق تحوُّل عادل 
ا من دور هذه المصارف المحوري في التمويل العالمي لألنشطة المناخية. ولما كان البنك األوروبي  في جميع أنحاء العالم انطالقً

لالستثمار أكبر بنك معني بالمناخ في العالم، فهو ملتزم بمساعدة الناس على إجراء هذا التحول بشكل عادل ومنصف.

في الواقع، يشكل "ضمان تحوُّل عادل للجميع" إحدى الركائز األربع لخارطة الطريق التي وضعها البنك األوروبي لالستثمار في 
مجال المناخ، والتي تحدد كيف سنحقق أهدافنا المناخية من عام 2021 وحتى عام 2025. يعمل البنك األوروبي لالستثمار خارج 
أوروبا على تطوير نهج مخصص للتحوُّل العادل، حيث نستند إلى الخبرات المكتسبة من االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة 

ع االبتعاد عن الفحم وغيره من أنواع الوقود األحفوري، وتعزز العمل المناخي والتنمية االجتماعية واالقتصادية. التي تسرِّ

يجب دعم التحول العادل في المناطق والبلدان التي ستواجه أكبر الصعوبات في التعامل مع التغييرات، مثل بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، والجوار الشرقي لالتحاد األوروبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والمناطق الهشة. ويشكل هذا الدعم أولوية 

لذراعنا التنموية الجديدة: البنك األوروبي لالستثمار في العالم.

كيف نحمي الجميع خالل هذا التحوُّل السريع
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تاريخ طويل من االستثمار في الطاقة النظيفة

يتمتع البنك األوروبي لالستثمار بسجل طويل من االستثمارات في مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة خارج االتحاد األوروبي، 
ا إلى جنب مع الشركاء، بدعم الطاقة الشمسية في زامبيا، وطاقة الرياح في البرازيل، ومشاريع طاقة الرياح  حيث قمنا، جنبً
والطاقة الحرارية األرضية في كينيا، وكفاءة الطاقة على مستوى البلديات في األردن، وطاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية في 
الهند، واإلمدادات الكهربائية للمدارس والمستشفيات الريفية في غامبيا، والطاقة الكهرومائية في ليبيريا وبوروندي ومدغشقر، 

والمشاريع خارج شبكة الكهرباء العامة التي توفر الكهرباء لألسر وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وفي زامبيا، نعمل أيًضا مع بنك تجاري محلي يدعى "زاناكو" )Zanaco( على إعطاء قروض طويلة األجل وتقديم الدعم التقني 
لمساعدة صغار المزارعين والشركات الزراعية على التكيف مع تغير المناخ. وفي غينيا، يقدم البنك األوروبي لالستثمار قرًضا 
لتوفير الكهرباء في 1500 برج اتصاالت باستخدام األلواح الشمسية وبطاريات التخزين. وبذلك سيتم الحد بشكل كبير من 
استخدام مولدات الديزل وتحسين خدمة االتصاالت لــ 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء البالد، وسوف يتسع أيًضا نطاق تغطية 

الهاتف المحمول في المناطق النائية.
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 يجب أن يمر االقتصاد العالمي بتحوُّل سريع في 
مجال الطاقة واستخدام األراضي. 

وعالوًة على وقف استخدام الوقود األحفوري واالستثمار في الطاقة النظيفة، نحن بحاجة إلى نهج شامل يدمج 
بين التنمية االجتماعية واالستدامة البيئية. وهذا هو جوهر مبادئ التحوُّل العادل التي أصدرها البنك األوروبي لالستثمار 
وثمانية مصارف تنمية أخرى قبل مؤتمر األمم المتحدة السادس والعشرين للمناخ في اسكتلندا عام 2021. وتتناول هذه المبادئ 

مجاالت مثل المساواة بين الجنسين، والتمكين االقتصادي للنساء والشباب، والصراعات والهشاشة، والهجرة.

وإحدى أولويات البنك األوروبي لالستثمار هي الحرص على معاملة النساء على قدم المساواة ومنحهن الفرص االقتصادية نفسها 
في سياق العمل المناخي. ففي أيار/مايو 2021، التزم البنك بزيادة كبيرة في االستثمارات المرتبطة بمبادرة SheInvest وبرنامج 
المساعدة التقنية للمرأة األفريقية الصاعدة. وفي مؤتمر المناخ عام 2021، أعلن البنك عن دليل التمويل المناخي المراعي 
للجنسين الصادر عن مبادرة Collaborative 2X، الذي يساعد المستثمرين على إيجاد فرص التمويل المرتبط بالنوع االجتماعي 

والمناخ.

باإلضافة إلى ذلك، نعمل مع البنك األفريقي للتنمية والمفوضية األوروبية ومنظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ 
على تنفيذ برنامج Boost Africa الذي يدعم طاقات ريادة األعمال لدى الشباب األفارقة في قطاعات مثل: التكنولوجيا واألعمال 

التجارية الزراعية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.

ال ينفك البنك األوروبي لالستثمار يسعى إلى وضع مبادرات مبتكرة وتكوين شراكات تعالج التحديات االقتصادية واالجتماعية 
بشكل مستدام. هكذا يكون التحوُّل العادل على أرض الواقع. فضمان تحوُّل عادل داخل أوروبا وخارجها ومكافحة تغير المناخ في 

الوقت نفسه يندرجان ضمن جهد طويل األجل سنعمل في السنوات المقبلة على تقويته.

 مايكل راتينغر، اختصاصي أول في الشؤون المناخية لدى البنك األوروبي لالستثمار.
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االرتقاء التدريجي بالرشكات

ل  ب بضع سنوات، كان جايرو فيال وعائلته يعيشون في منزل صغير قديم بال سقف. يقول جايرو، البالغ من العمر 57 عاًما ق
ويعمل لدى شركة إلنتاج الليمون خارج ميديلين في كولومبيا: "كانت مساحة منزلنا حوالي 35 مترًا مربًعا فقط، 

وعندما كانت تهطل األمطار، كانت تتساقط في كل مكان". ويستطرد قائاًل: "كان حلمي األكبر هو بناء منزل جديد".

تتمتع كولومبيا بطقس مثالي للزراعة، لكن تدهور األراضي الخصبة بعد سنوات طويلة من النزاعات المسلحة الداخلية في 
كولومبيا قد أضر بالعديد من المزارع وقلل من فرص العمل للمجتمعات الريفية المحيطة بالمدن الكبيرة، مثل ميديلين. تحاول 
شركة Equilibria المتخصصة في إنتاج الليمون العضوي، حيث يعمل جايرو، تجديد المناظر الطبيعية والنسيج االجتماعي في 

كولومبيا في الوقت نفسه.

يقول خوان بابلو دوك، مؤسس شركة Equilibria: "نستخدم الزراعة العضوية إلحياء أراضي تربية الماشية السابقة وخلق مئات 
الوظائف المستقرة للمؤهلين لها في بساتيننا ومصانعنا ومكاتبنا".

بالنسبة لجايرو، كانت النتيجة، كما يقول: "لدي وظيفة أفضل، وأجلس أمام منزل جميل مع زوجتي وطفليَّ االثنين".

التنوع البيولوجي ورأس المال المخاطر

تعزز شركة Equilibria نهًجا أكثر إنصاًفا وخضرًة وتطوًرا للزراعة. ويساعد البنك األوروبي لالستثمار هذه الشركة 
والعديد من الشركات األخرى مثلها من خالل االستثمار في صندوق EcoEnterprises، وهو شركة لرأس المال المخاطر تقودها نساء 
ينشط في مشاريع الغابات والتنوع الحيوي في جميع أنحاء أمريكا الالتينية. ويستثمر الصندوق في الشركات التي تتعهد بتعزيز 

الزراعة المستدامة وتحسين األحوال المعيشية وتمكين المرأة.

وفي عام 2019، تلقت شركة Equilibria قرًضا طويل األجل من صندوق EcoEnterprises للمساعدة في تحويل ما يصل إلى 2000 
هكتار من مراعي الماشية المتدهورة غير المستغلة إلى بساتين الليمون العضوية المزدهرة. وتطمح الشركة إلى زراعة ما يصل 

إلى 700 ألف شجرة ليمون خالل فترة العامين أو األعوام الثالثة القادمة.

تعتمد شركة Equilibria على تقنية مبتكرة وأكثر مراعاًة للبيئة، وهي تستخدم أحدث األدوات لزيادة اإلنتاجية وتقليل استخدام 
المياه وتطبيق آليات صديقة للبيئة لمكافحة اآلفات.

تقول أنجي ألفاريز، رئيسة القسم المعني بالشهادات في شركة Equilibria: "مزارعنا نابضة بالحياة. يمكنك أن ترى الحشرات 
والزواحف والطيور في كل مكان، في وسط البساتين. نحافظ على جميع الغابات الحالية والممرات البيولوجية في المنطقة، 
ونعيد تشجير المناطق المهمة، مثل ضفاف األنهار، بأنواع األشجار المحلية لحماية هذه الموارد المعرضة للخطر، وإضافة التنوع 

البيولوجي، ومنع تآكل التربة".

استصالح الغابات ومعاملة العمال بإنصاف

بقلم تامي نيومارك
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سبل العيش المستدامة من خالل صندوق الزراعة األخضر

يدعم صندوق EcoEnterprises العديد من الشركات في أمريكا الالتينية وأجزاء أخرى من العالم. وكان للبنك األوروبي لالستثمار 
ا منذ ذلك الحين، حيث قام باستثمارين كبيرين  دور أساسي في إطالق صندوق EcoEnterprises في عام 2000 وكان شريًكا رئيسيً
ا في أيار/مايو  تبلغ قيمتهما حوالي 21 مليون يورو في العقد الماضي. وقَّع البنك األوروبي لالستثمار آخر مرة مع الصندوق اتفاقً

2018، لكن ال يزال صندوق EcoEnterprises يدعم الشركات في جميع أنحاء العالم اليوم بهذا االستثمار.

يقول غيرغيلي هورفاث، مسؤول االستثمار في صناديق المناخ لدى البنك األوروبي لالستثمار الذي شارك في إعداد االتفاق مع 
صندوق EcoEnterprises: "يحتاج العالم إلى صناديق مناخ وبنية تحتية، يتولى إدارتها في األغلب سكان محليون يفهمون اإلطار 
الثقافي واالجتماعي المحلي". ويتابع قائاًل: "من خالل اختيار صناديق االستثمار المناسبة، يمكننا القيام بالمزيد من العمل في 

ر المناخ والرعاية االجتماعية والمساواة بين الجنسين". المجاالت التي يصعب فيها العثور على التمويل، مثل تغيّ

عند اتخاذ قرار بشأن دعم األعمال التجارية، يتحقق صندوق EcoEnterprises مما إذا كانت المرأة تضطلع بأدوار قيادية، ويشجع 
الشركات على توظيف النساء في جميع مستويات اإلدارة.

تقول جوليا سانتاندير، مديرة صندوق تعمل في كولومبيا لصالح صندوق EcoEnterprises: "لطالما شكلت النساء األغلبية الصامتة 
ا ما، لكنهن يمثلن ’اللحمة‘ االجتماعية في المجتمعات المحلية في أمريكا الالتينية. يريد صندوقنا من الشركات أن تقر  نوًع
بأهمية عمل المرأة، وأن تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في ملكية األراضي والتحكم في اإليرادات، والتأكد من منح األجور 

للنساء مقابل عملهن".

يتألف أكثر من نصف جهاز اإلدارة العليا لشركة Equilibria من اإلناث؛ وأكثر من 50% من موظفيها لم يكملوا دراستهم االبتدائية، 
في حين أن أكثر من 20% منهم اضطروا لالنتقال من منازلهم جرَّاء النزاع المسلح. وتقول مانويال راميريز، رئيسة قسم الموارد 
 Equilibria ا حساب مصرفي قبل العمل مع الشركة. "اليوم، يتمتع جميع موظفي شركة البشرية، إنه لم يكن لدى أي منهم تقريبً

بإمكانية الحصول الكامل على الخدمات البنكية والضمان االجتماعي وتلقي التدريب لمواصلة التقدم داخل الشركة".

EcoEnterprises تامي نيومارك، الرئيسة التنفيذية لصندوق

 لطالما شكلت النساء األغلبية الصامتة نوًعا ما، لكنهن يمثلن ‘اللحمة’ االجتماعية في 
المجتمعات المحلية في أمريكا الالتينية. 



2021/2022 تقرير البنك األوروبي لالستثمار في العالم - الحكاية12

ترصيف مياه األمطار

زرع  سافيتا كابور وأميناتا تراوري البقدونس والنعناع والخس والذرة في واغادوغو. لكن الفيضانات الغزيرة تدمر معظم ت
محاصيلهما، وتجعل من المستحيل بيع أي شيء في كشكهما بالسوق في كل موسم ممطر.

تقول تراوري: "خالل هطول األمطار، غمرت الفيضانات المنطقة بكاملها، كما لو كنا بداخل بئر. في أغلب األحيان، يتعذر علينا 
العمل في سوقنا. والبيع في السوق هو الوظيفة الوحيدة التي لدينا. وهو ما يتيح لنا دفع تكاليف تعليم أطفالنا في المدارس".

الغزيرة  ففي كل عام، تجبر األمطار  الحضرية مشكلة كبيرة في عاصمة بوركينا فاسو.  المناطق  الفيضانات في  تُعد 
العائالت في بعض المناطق على ترك منازلهم والعيش في ظروف سيئة للغاية. تقول كابور: "ال يمكننا الوصول إلى 
ا مياًها ملوثة بأمراض مثل الكوليرا، ونكون عرضة للبعوض الحامل لمرض المالريا". األسواق والمدارس والمستشفيات. نشرب يوميً

 Agence Française يعمل البنك األوروبي لالستثمار والمفوضية األوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، المعروفة بالفرنسية باسم
de Développement مع مسؤولي المدينة ومسؤولي الوالية لبناء قناة لتصريف المياه بطول خمسة كيلومترات لمنع المياه من 
التجمع في منطقة تانغين في وسط واغادوغو. ومنذ سنتين، وقَّع البنك التابع لالتحاد األوروبي مع المدينة على قرض بقيمة 15 

مليون يورو لدعم هذا المشروع. ومن المفترض اكتمال المشروع في عام 2024.

يقول سوستين دجيجمدا مدير المشروع: "بوضعنا حًدا للفيضانات، سنوفر للسكان في واغادوغو نوعية حياة أفضل مع تقليل 
فرص اإلصابة باألمراض. وسيساعد هذا في الحفاظ على األعمال التجارية وخلق المزيد من فرص العمل".

األمطار الكارثية

تعرضت المدينة، في عام 2009، إلحدى كبريات كوارث الفيضانات في تاريخها. فقد وصل منسوب مياه األمطار في المنطقة إلى 
حوالي ثلث متر في خالل 10 ساعات. يقول دجيجمدا: "بسبب الفيضانات الغزيرة، شهد مجتمعنا المحلي العديد من حاالت 

الوفاة، وُدمرت المدينة، وسادت حالة من الذعر واليأس بين السكان بالكامل".

ر المناخ. وفي العقد الماضي بمدينة واغادوغو، كان يضرب  لقد ازداد الضرر الذي سببته الفيضانات على نحو أسوأ بسبب تغيُّ
ا، مدمرًة أكثر من 24 ألف منزل ومتلفة 150 ألًفا من الممتلكات. وتعاني المدينة أيًضا  المدينة خمسة فيضانات على األقل سنويً
من تردي نظام الصرف الصحي. يحظى فقط حوالي 50% من األسر المعيشية بخدمات جيدة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات 

والصرف الصحي.

تعمل بوركينا فاسو على تحسين المصارف والقنوات في العديد من المواقع.

ال ومرافق للصرف الصحي في مثل هذه المناطق في جميع أنحاء البالد.  يضيف دجيجمدا: "قررنا إنشاء نظام صرف صحي فعَّ
ونثقف الناس كذلك بشأن مخاطر إلقاء مياه الصرف الصحي والقمامة في مرافق الصرف الصحي".

في عاصمة بوركينا فاسو، تجعل الفيضانات من الصعب كسب الرزق
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الحاجة إلى التمويل والمشورة الجيدة 

ا لتخطيط األماكن المناسبة لوضع األنابيب وتثبيتها. يقول  يتطلب هذا العمل الكثير من المال والخبرة. وتستغرق المدن وقتً
المالي إلنجاز هذا  المساعدة والدعم  إلى  بالتالي، سنحتاج  العاصمة،  18 شهرًا في  "اإلنشاء سيستغرق حوالي  دجيجمدا إن 

المشروع".

يقول ناكوليما موسى، وهو أحد موظفي البنك األوروبي لالستثمار المسؤولين عن القروض في غرب أفريقيا، إن مثل هذه 
المشاريع ستساعد السكان المحليين والكوكب بكامله.

ويقول: "هذا سيساهم في أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وستحصل بوركينا فاسو على قرض بسعر منخفض ومساعدة 
فنية مهمة تضمن نجاح المشروع".

تساعد الوقاية من الفيضانات األطفال في تسهيل وصولهم إلى المدرسة، وتسمح للمرضى بزيارة المستشفيات، وتقلل من األمراض 
وتلف الممتلكات، وتجعل الحياة اليومية أفضل للجميع. وسيخلق المشروع أيًضا الكثير من فرص العمل للمجتمعات المحلية 

المعرضة للخطر في واغادوغو.

اض والبصل والقطيفة والذرة، والتي نبيعها بعد ذلك  تقول تراوري: "نستخدم الماء الزائد لزراعة البقدونس والنعناع والخس والحمَّ
في سوق المواد الغذائية، حيث توفر هذه الحدائق الطعام من جهة، وتوفر أيًضا من جهة أخرى الوظائف والدخل للنساء أو األرامل 

أو األيتام أو النساء الالتي يرفضهن المجتمع".

 البيع في السوق هو الوظيفة الوحيدة التي لدينا. وهو ما يتيح لنا دفع تكاليف تعليم 
أطفالنا في المدارس. 
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آثار قدمية، مرتو حديث

ل  م ع نورا سعد أمينة مكتبة في الجيزة بالقرب من تمثال أبو الهول الشهير والهرم األكبر. لسنوات، استخدمت سيارة ت
أو حافلة للوصول إلى العمل، وكانت تعاني كثيرًا من االختناقات المرورية التي تؤدي إلى تأخيرها. اليوم، أصبح 

تنقلها في المواصالت مختلًفا.

فعلى مدار العام الماضي، بدأت في استخدام امتداد خط مترو جديد يُعد جزًءا من مشروع نقل مصري كبير لتحديث وتوسيع 
المترو الذي أصبح في حالة سيئة في بعض األماكن. تقول نورا: "عندما أستقل المترو للعمل، فإنني أوفر أكثر من ساعة، حيث 

يساعدني على الهروب من ازدحام المواصالت في القاهرة وتجنب استخدام الحافالت أو سيارات األجرة".

يسمح مشروع المترو والبرنامج المتصل به لتحويل السكك الحديدية إلى خطوط مترو أو ترام للناس بالعثور 
على وظائف أفضل في مواقع جديدة ومساعدتهم بسهولة على الوصول إلى كليات أفضل. كما أن تلك التغييرات 
في النقل جيدة أيًضا للمناخ، على اعتبار أنها تقدم بدياًل للسيارات والحافالت. تعد القاهرة إحدى أكثر المدن ازدحاًما في العالم، 

ا ما تكون مستويات تلوث الهواء أعلى من تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. حيث غالبً

أسرع طريق داخل المدينة وخارجها

لدى مصر خطط كبيرة لتحسين النقل وجعله أكثر استدامة. في عام 2021، وقَّع البنك األوروبي لالستثمار ومصر الدفعة الثانية 
من قرض بقيمة 1.1 مليار يورو لتمويل مشاريع المترو والترام في اإلسكندرية والقاهرة، أكبر مدينتين في مصر. فقد نمت هاتان 

المنطقتان الحضريتان نمًوا سريًعا خالل العقود القليلة الماضية، في حين أن شبكة النقل لم تواكب المتطلبات الجديدة.

ا وهو العمل على تحسين خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط. سيؤدي  من المتوقع أن يبدأ مشروع نقل كبير آخر قريبً
ذلك إلى تطوير 119 كيلومترًا من السكك الحديدية على طول حلقة الوصل المهمة التي تربط طنطا، وهي مدينة تبعد حوالي 

100 كيلومتر شمال القاهرة، بدمياط، وهي ميناء رئيسي على البحر األبيض المتوسط.

قام البنك األوروبي لالستثمار بإقراض األموال لبناء جميع خطوط المترو الثالثة الحالية في القاهرة، منذ أوائل التسعينيات. استثمر 
بنك االتحاد األوروبي أكثر من ملياري يورو على مدى السنوات الثماني الماضية لمساعدة مصر في تحسين النقل وجعل التنقل 

أقل ضررًا على البيئة.

ازدحام أقل وتنقل أسرع في أكبر مدينتين في أفريقيا



2021/2022 تقرير البنك األوروبي لالستثمار في العالم - الحكاية15

مزيد من الوقت للعمل والعائلة

ا. لكن  ا باستخدام ثالثة خطوط في مدينة يزيد عدد سكانها على 20 مليونً ينقل مترو القاهرة عدة ماليين من األشخاص يوميً
الخطوط التي بُنيت في الثمانينيات باتت في حاجة ماسة إلى إعادة التأهيل. وجدير بالذكر أنها كانت سابقة لعصرها في أفريقيا، 
وإحدى أولى محطات المترو على مستوى المدينة في القارة. وال تزال أكبر خطوط مترو في أفريقيا والشرق األوسط. لكن الصيانة 

والتحديثات قد تأخرت عن موعدها المقرر.

يقول بوريس شتاين فون كامينسكي، مسؤول القروض في البنك األوروبي لالستثمار: "سيزيد التمويل المصرفي من اإلنتاجية 
ا أطول في العمل ومع العائلة". يزيد القرض أيًضا  ا أقل في حركة المرور ووقتً ويحسن الحياة في المدينة، ألن الناس سيقضون وقتً

من جودة السكك الحديدية في البالد، ويشجع النقل األخضر والمستدام.

التمويل الجديد هو مفتاح التجديدات الالزمة. يقول عصام والي، رئيس الهيئة القومية لألنفاق في مصر: "إن التعاون بين مصر 
واالتحاد األوروبي مهم جًدا لمساعدتنا في تطوير أعمال البناء وتعزيزها وتحديث أنظمة اإلشارات لخطوط المترو". ويضيف: 
"تساعدنا شراكة التمويل على تقليل أوقات التنقل وتقليل االزدحام المروري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بماليين 

األطنان".

 لدى مصر خطط كبيرة لتحسين النقل وجعله أكثر استدامة. 
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مند يد العون للرّعاة

ى  ل أطراف بلدة قونية الصغيرة في مقاطعة ويست بوكوت، يرعى أليكس لوسور أنجورا قطعان ماعز أمام كوخه المصنوع ع
من الطين. ويتشابك رداؤه الملون باستمرار في الشجيرات الشائكة المحيطة التي تجدها عادة في هذه المنطقة 

الجافة الواقعة في شمال غرب كينيا.

يقول أنجورا: "عندما تمطر السماء، فالكمية ال تكفي لنمو األعشاب، ولذلك نضطر إلى الهجرة واالنتقال إلى أوغندا. هذه أكبر 
مشكلة".

ينتقل رعاة الماشية الريفيون مثل أنجورا من مكان إلى آخر بحثًا عن األعشاب خالل موسم الجفاف. وفي الوقت الحاضر، تشهد 
ر المناخ. وخالل هذا التنقل، تنفق بعض الحيوانات بسبب الجوع أو المرض أو  المنطقة حاالت الجفاف بوتيرة أكبر بسبب تغيُّ
غارات لصوص الماشية. تنشب منازعات على الرعي بين المجتمعات المحلية، خاصًة عندما يعبر الرعاة الكينيون الحدود للوصول 

إلى المراعي األكثر خضرة في أوغندا بحثًا عن الماء والكأل.

يعلق أنجورا قائاًل: "عندما تنفق الحيوانات، ال يتبقى أمامنا سبيل آخر إلعالة أنفسنا". ويستطرد قائاًل: "إذا نفقت الحيوانات، 
فسنموت من الجوع ألننا نبيع هذه الحيوانات حتى نتمكن من شراء الطعام".

في اآلونة األخيرة، تحسن عمل أنجورا بفضل افتتاح منفذ بيع منتجات زراعية في كانياو بالقرب من الحدود الغربية لكينيا. هذا 
المتجر هو أحدث فرع لشركة Paves Vetagro، وهي شركة تجارية زراعية تلقت تموياًل من قرض البنك األوروبي لالستثمار. تقدم 
الشركة خدمات تعليمية ومنتجات زراعية للمزارعين ومربِّي الماشية في المناطق النائية من شمال غرب كينيا. في منفذ البيع 
هذا، يستطيع المزارعون والرعاة المحليون شراء أي شيء بدًءا من علف الحيوانات إلى األدوية البيطرية، بما فيها اللقاحات، وكذلك 

مستلزمات المزارع مثل األسمدة والبذور المتكيفة مع تقلبات المناخ ومعدات الزراعة.

يعلق أنجورا قائاًل: "لقد ساعدتنا Paves Vetagro كثيرًا، ألن الحيوانات اآلن تلد صغارًا بصحة جيدة وتنتج الكثير من الحليب". 
ويستطيع أنجورا اآلن التواصل بسهولة مع األطباء البيطريين التابعين للشركة واستدعاءهم لتطعيم حيوانات مزرعته. وتعلم 

إطعام الماشية الملح للحفاظ على صحتها.

الخدمات المحلية المقدمة للمجتمعات النائية

تأسست Paves Vetagro في عام 1999 على يد بينسون ريريمبوي، وهو طبيب بيطري ُولد وترعرع في ويست بوكوت. لقد عمل 
بجد لمساعدة رعاة الماشية وصغار المزارعين في ويست بوكوت المتضررين من عدم وجود بنية تحتية.

أنشأ ريريمبوي شركته لتقديم خدمات قريبة قدر اإلمكان من المجتمعات النائية.

ا، ثم حددنا شركاء يعيشون داخل المجتمعات المحلية". صرح ريريمبوي قائاًل: "ما فعلناه هو أننا نصبنا أنفسنا مزود خدمة مركزيً

توفر المراكز الزراعية اإلغاثة لمربي الماشية في المناطق الرعوية
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في البداية كانت شركة Paves Vetagro تدير أعمالها في عاصمة الدولة، كابينجوريا، وقد حققت الشركة هذا التقارب مع 
المجتمعات المحلية بالتعاون مع تجار التجزئة المحليين الذين يخزنون المنتجات الزراعية. وفي عام 2021، افتتحت الشركة 
فرعين تابعين، أحدهما قريب من الكوخ الطيني الخاص بأنجورا في قونية. تلقت المتاجر تموياًل بقرض قيمته حوالي 200 ألف 

ه إلى شركة Paves Vetagro ومدعوم بأداة تمويل االتحاد األوروبي التي تُسمى مرفق سلسلة القيمة الزراعية الكينية. يورو موجَّ

أنشأ البنك األوروبي لالستثمار مرفق سلسلة القيمة هذا في عام 2018 لمساعدة البنوك التجارية في البالد في تقديم قروض 
أكثر للشركات الزراعية التي تساعد صغار المزارعين. يتلقى المرفق الدعم بقرض قيمته 50 مليون يورو وقعه البنك األوروبي 
لالستثمار في 2018 مع بنك Equity Bank، وهو ممول رائد للمجتمعات الكينية الصغيرة. وفي آذار/مارس 2021، وقع البنك 
األوروبي لالستثمار قرًضا جديًدا بقيمة 100 مليون يورو مع بنك Equity Bank لمساعدة مجموعة واسعة من الشركات المتضررة 

من جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك تلك العاملة في القطاع الزراعي.

يقول نيكوالس نزيوكا، أحد كبار مسؤولي القروض في البنك األوروبي لالستثمار ويعمل في مكتبه اإلقليمي بنيروبي: "القطاع 
الزراعي هو المساهم الرئيسي في التوظيف في كينيا، ويُعد صغار المزارعين والشركات الصغيرة في المجال التجاري الزراعي 
من الجهات الفاعلة الرئيسية". ويستطرد: "على الرغم من ذلك، تقل فرص حصول هذه الشركات والمزارعين على خدمات البنوك 

أو القروض".

ترحب كينيا على وجه الخصوص بالمساعدات المالية المقدمة للمزارعين، حيث تمثل الزراعة 23% من الناتج 
المحلي اإلجمالي للبالد. توفر الزراعة فرص العمل لما يقرب من 54% من الكينيين، لكن الصعوبات العديدة التي ينطوي 
ر نزيوكا أن أقل من 5% من القروض المصرفية في كينيا موجهة إلى  عليها الحصول على قرض قد أضرت بتطوير القطاع. ويقدِّ

القطاع الزراعي.

لم يكن الحصول على التمويل سهاًل على ريريمبوي، الطبيب البيطري الذي أنشأ Paves Vetagro أيًضا. تلقى في نهاية المطاف 
قرًضا ثم منحة من أداة مالية تُسمى AgriFI Kenya Challenge Fund، التي أنشأها االتحاد األوروبي لتشجيع صغار المزارعين 
والرعاة على اتباع ممارسات الزراعة المستدامة. تمتلك Paves Vetagro اآلن ثمانية متاجر في ويست بوكوت، وتوزع الشركة 

منتجاتها على 12 مقاطعة في شمال كينيا. وبلغ عدد موظفيها أكثر من 100 شخص.

ذكر ريريمبوي أن "المنحة والقرض ساعدا شركتنا مساعدة كبيرة". واستطرد قائاًل: "فقد اقترحنا توسعة نطاق أعمالنا من أجل ربط 
مربي الماشية وصغار المزارعين بخدماتنا ومنتجاتنا واألسواق".

 إذا نفقت الحيوانات، فسنموت من الجوع ألننا نبيع هذه الحيوانات حتى 
نتمكن من شراء الطعام. 
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التمويل للجميع
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التفكري خارج إطار النوع االجتامعي

ا  م ل ا ط طُلب مني على مدار فترة عملي الطويلة كخبيرة في مجالي النوع االجتماعي )المساواة بين الجنسين( ل
والتنمية، بإعداد إطار يُسمى "إطار النوع االجتماعي" وذلك بغرض استخدامه في مقال أو إصدار.

وعادة ما يكون الغرض من هذا الطلب إبراز األنشطة المتعلقة بالنوع االجتماعي التي أعلنت عنها المنظمة أو أنجزتها خالل 
فترة زمنية بعينها وذلك بطريقة موجزة وسريعة. وفي أغلب األحيان يكون وراء هذا الطلب سببان أساسيان، أال وهما بعث رسالة 
للقراء مفادها أن "النوع االجتماعي مسألة مهمة"، وضمان عدم المجازفة بتعريض الشخص أو الفريق الذي يُعد المقال لالنتقاد 

جراء إغفال مسألة النوع االجتماعي.

لقد أعَددت العديد من النقاط البارزة بشأن النوع االجتماعي المشار إليها، ولم يكن جميعها قصيرًا وسريًعا، بل كان معظمها 
ا األثر المنشود. إننا بحاجة إلى التفكير  ا ومباشرًا. ولكن الشيء الذي تعلَّمته هو أن أطر النوع االجتماعي لن تحقق غالبً مقتضبً

بطرق غير تقليدية، أي خارج هذه األطر.

النوع االجتماعي هو جزء من كل شيء

أعتقد أنه يتعين على الجميع النظر إلى مبادراتنا المهمة بشأن النوع االجتماعي نظرة أوسع، وتفادي اختزالها في بضعة أسطر 
داخل إطار مخصص للنوع االجتماعي. فالنوع االجتماعي يشكل جزًءا من كل شيء، ويتعين إدراجه في كل ما نقوم به من أعمال، 

مثلما نفكر في مسألة المناخ في كل ما نفعله.

لن يؤدي تسليط الضوء على قصص النوع االجتماعي على مستوى عاٍل إلى فهم أعمق للمكان الذي نحن فيه والمكان الذي 	 
نحتاج إلى الذهاب إليه.

إضافة إلى نشر قصص النجاح المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لكي نسوِّق 	 
ا لألسباب وراء أهمية مسألة  لمبررات تجارية وتنموية تعزز تنفيذ أنشطة تركز على تحقيق هذه المساواة، وتقدم شرًحا وافيً

النوع االجتماعي ومواطن اإلخفاق، فضاًل عن تحديد نقاط بدء جديدة لتعزيز هذه المساواة.

بإمكاننا دعم دراسات الحالة التي تتناول مسألة المساواة بين الجنسين من خالل توفير بيانات قوية وتحليالت على أساس 	 
النوع االجتماعي أو الجنس وقصص مثيرة لالهتمام في منشوراتنا. فالقصص والبيانات المقنعة تدفع القراء إلى التوقف عندها 

والتعمق في مسألة النوع االجتماعي.

سيؤدي اعتماد نهج شامل عند التطرق لمسألة النوع االجتماعي في جميع أنشطتنا اإلعالمية، إلى التشجيع على إحداث 	 
التغيير الذي نحتاج إليه في النظام وحث المزيد من الناس على التفكير بطريقة مبتكرة في كيفية إطالق مبادرات رائدة 

وتعزيزها بغية سد الفجوات بين الجنسين.

بقلم كارمن نيثامر
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لنأخذ على سبيل المثال األهداف الرئيسية للبنك األوروبي لالستثمار. فعلى مدار فترة طويلة، حينما كان البنك يعكف على 
المسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي والعمل المناخي، كان التركيز ينصب على "حماية" الفئات الضعيفة من السكان )ومنها 
النساء( من آثار تغير المناخ. بيد أن التركيز على مسألة الحماية المشار إليها لم ينجح في الوصول إلى إدراٍك كاٍف بأن النساء 
ا من حل المشكلة المتصلة بالمناخ وينبغي إشراكهن في جميع جوانب عملنا المناخي. إننا نشهد بصورة  يمثلن جزًءا أساسيً
مستمرة المزيد من البيانات التي تؤكد على المبررات التجارية والتنموية لتطبيق منظور النوع االجتماعي أو المساواة بين 
الجنسين على جميع االستثمارات في العمل المناخي. ويعني تطبيق هذا المنظور ضمان إشراك النساء في الجانب االستثماري 
للعمل المناخي والجانب الوظيفي والجانب التنموي. فقد أظهرت الدراسات أن النساء أكثر قدرة من غيرهن على بدء نشاط 
ز على االستدامة، وأن الشركات التي تعيِّن المزيد من النساء في مجالس اإلدارة تنجح في الغالب في تحسين كفاءة  تجاري يركِّ
استخدام الطاقة وفي خفض تكاليف الشركة وفي االستثمار في الطاقة المتجددة. وبعبارة أخرى، فإن سرد كيفية تعظيمنا للعمل 

المناخي من خالل إشراك النساء في جميع جوانب المعادلة يكون أقوى تأثيرًا من استيفاء أي من متطلبات النوع االجتماعي.

فرصة مهدرة في أغلب األحيان

علينا تصور كيف يُحسن تمويل رائدات األعمال األنشطة التي تتوالها النساء وحياة العاملين معهن وأسرهم ومجتمعاتهم 
بالتبعية. فحينما ينصب تركيز المؤسسات المالية على النساء الالتي ليست لديهن حسابات مصرفية أو يصعب عليهن الحصول 
على قرض أو تمويل آخر، فمن المرجح أنها تخلق فرًصا استثمارية ضخمة. في المقابل، تعزز االستثمارات المشار إليها استثمارات 
البنك األوروبي لالستثمار. بينما تمثل األعمال التجارية المملوكة لنساء حوالي ثلث األعمال التجارية على مستوى العالم وفًقا 
لمؤسسة التمويل الدولية، تعاني نحو 68% من األعمال التجارية المملوكة للنساء أو التي ترأسها نساء من مشاكل في الحصول 
على ائتمان أو تمويل جيد. واألكثر من ذلك، فإن الشركات التي تؤسسها النساء تحصل على أقل من نصف قيمة االستثمار المقدم 
لمثيالتها التي يؤسسها الرجال. هذا التفاوت قائم برغم حقيقة أن النساء يحققن ضعف اإليرادات لكل دوالر مستثمر مقارنًة 
ن نساء في المناصب القيادية بنسبة ال تقل عن  بالرجال في األعمال التجارية. وتظهر األبحاث أن الشركات التي تعيِّ
النصف تحقق نمًوا أعلى في العائد على المبيعات واألرباح وعائد األصول، ويكون أداء أسعار أسهمها أفضل 

في أثناء األزمات.

تخرج قصص النجاح المذكورة إلى النور ليس من خالل إطار للنوع االجتماعي، بل عبر قصص تُترجم األرقام إلى وجوه. وإذا أردتم 
الحصول على المزيد من األمثلة، يمكنكم االطالع على تجربة القائمين على إدارة صندوق أليثيا )Alitheia IDF(، أول صندوق 
لالستثمار المباشر في أسهم رأس المال تقوده المرأة ويركز على المرأة. فمن خالل هذا الصندوق، أحدثت رؤية كل من بولو ليتيكا 
وتوكونبوه إسماعيل تغييرًا في حياة مئات األشخاص. فهاتان الشريكتان المؤسستان هما صوت رائد في مجال االستثمار المربح 

من منظور النوع االجتماعي )المساواة بين الجنسين(.

النظر في أي مشروع من كافة جوانبه

دعونا ال ننَس المبررات التجارية والتنموية للمساواة بين الجنسين والنقل المستدام، وهي مسألة واسعة النطاق يصعب تغطيتها 
بطريقة قصيرة وسريعة في إطار مخصص للنوع االجتماعي. هل يدهشكم معرفة أن شبكات النقل المصممة من منظور النوع 
االجتماعي من شأنها منح النساء مجموعة كبيرة من الفرص االقتصادية وتحسين اإلنتاجية االقتصادية لبلد بأكمله وتعزيز إجمالي 
الناتج المحلي؟ وتوصلت دراسة استقصائية أجريت في عام 2018 إلى أن نسبة 47% من النساء في األردن رفضن فرص عمل بسبب 

عدم توفر وسائل نقل عام آمنة وميسورة التكلفة.

مرة أخرى، نحتاج إلى النظر في جميع جوانب المشاريع عند مراعاة النوع االجتماعي. ومن المرجح أن يكون لمساعدة النساء في 
الحصول على وظائف في مجال النقل ومناصب قيادية، أثر أكبر على النقل المستدام والعمل المناخي مما لو اقتصر ذلك على 
الرجال دون غيرهم. فإذا ُخذت في الحسبان آراء النساء عند تصميم شبكات النقل وتشغيلها، ستنخفض معدالت 

استخدام الطاقة واالنبعاثات الناتجة عن نقل الركاب بنسبة %29.
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 إن سرد كيفية تعظيمنا للعمل المناخي من خالل إشراك النساء في جميع جوانب 
المعادلة يكون أقوى تأثيًرا من استيفاء أي من متطلبات النوع االجتماعي. 

شكلت مسألة المساواة بين الجنسين قضية مهمة بالنسبة لخطوط المترو الجديدة في بنغالور في الهند. فقد اشتكت نساء 
عديدات من الشعور بعدم االرتياح عند استقالل القطارات بمفردهن. ساعد البنك على اعتماد تدابير متعددة لتعزيز سالمة النساء 
وفرص توظيفهن )وهذا بدوره يزيد عدد النساء الالتي يستقللن المترو(. فقد ساعد البنك على تخصيص عربات منفصلة مصممة 
ا لتوظيف النساء كسائقات قطار والسماح لهن بالحصول على ساعات عمل مرنة تتالءم واحتياجات  خصيًصا للنساء، ووَضع أهدافً

أسرهن، وإنشاء دورات مياه خاصة بالنساء وإتاحة مراكز رعاية نهارية ألطفالهن.

ويُعد اإلسكان من المسائل المهمة األخرى للمساواة بين الجنسين، ففي نيسان/أبريل 2021، قدم البنك قرًضا بقيمة 27 مليون 
يورو لمدينة فالنسيا لمشروع خاص بإتاحة وحدات سكنية عامة لإليجار بأسعار معقولة لمساعدة النساء على وجه الخصوص. 
سيستخدم هذا المال في بناء 323 وحدة سكنية لإليجار في مباٍن تتسم بكفاءة استخدام الطاقة باإلضافة إلى إعادة تأهيل 4 مباٍن 
في أنحاء المدينة. وسيتوخى المشروع التركيز على مساعدة السكان ذوي الدخل المنخفض واألسر التي يعيلها أحد الوالدين 

والناجين من العنف المنزلي.

وإذا كان التفكير خارج إطار النوع االجتماعي بمثابة رحلة مهنية مرضية على المستوى الشخصي، فقد كانت هذه هي الحال أيًضا 
بالنسبة للبنك األوروبي لالستثمار. بالنسبة للبنك، فإن التفكير خارج إطار )النوع االجتماعي( هو أمر ليس بالجديد: ففي عام 
2019، كان البنك هو أول بنك تنمية متعدد األطراف يعتمد مجموعة من المعايير الدولية يُطلق عليها اسم "تحدي 2X" لتمويل 
المساواة بين الجنسين. هناك أيًضا نجاح مبادرة SheInvest التابعة للبنك األوروبي لالستثمار، والتي توضح اإلمكانات التحويلية 
لالستثمار من منظور النوع االجتماعي، ما يساعد على بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا ومرونة للجميع وتعزيز التمكين االقتصادي 
للمرأة في جميع أنحاء أفريقيا. حشد البنك األوروبي لالستثمار في العالم أكثر من ملياَري يورو كاستثمارات في منظور النوع 
االجتماعي، وذلك منذ بداية المبادرة في أواخر عام 2019، ما يتيح للمواطنين في أفريقيا إمكانية أفضل للحصول على التمويل 
والتوجيه المتخصص والمنتجات المصممة لمالءمة االحتياجات والتي من شأنها إطالق إمكانات تجارية واجتماعية تمس الحاجة 

إليها لتحقيق المساواة بين الجنسين.

أال زالت هناك حاجة إلى إطار النوع االجتماعي؟

كارمن نيثامر، اختصاصية في مجال النوع االجتماعي لدى البنك األوروبي لالستثمار
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أقل الطرق ازدحاًما

دأ  األمر في يوم دافئ من شهر تشرين األول/أكتوبر لعام 2019، في قاعة االجتماعات بهيئة الطرق بماالوي في المدينة ب
العاصمة، ليلونغوي. لقد أتيُت لتقييم ما سيصبح أكبر مشروع يموله البنك األوروبي لالستثمار في البلد على اإلطالق؛ 
ا،  ويتمثل ذلك في إعادة تأهيل طريق M1 على امتداد 350 كيلومترًا. إنه أهم طريق في ماالوي، ويمتد بطول البلد بأسره تقريبً

وال يربط بين المدن الكبرى فحسب، بل يمتد أيًضا إلى البلدان المجاورة والموانئ التجارية الحيوية.

وكان الطريق في حالة سيئة طيلة سنوات، وبلغ درجة من الخطورة تجعل أشجع السائقين فقط هم من يقودون عليه لياًل ويموت 
الكثير عليه كل عام. نحن نعمل في ماالوي منذ أكثر من 40 عاًما، ولكن من بين جميع مشاريعنا، سيكون لهذا المشروع أكبر 

تأثير في الناس واالقتصاد، وسيمتد لعقود قادمة.

عندما كنا بصدد االنتهاء من قرضنا المخصص للطريق الذي تبلغ قيمته 95 مليون يورو، لم يفتني أن أالحظ أن المرأة الوحيدة 
في مجموعة تضم أكثر من 10 أشخاص كانت محاميتنا. وقد دونُت مالحظة ألفراد يعملون بهيئة الطرق بأن األبحاث تُظهر بشكل 
كبير أن المنظمات تعمل بشكل أفضل عندما تتحقق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات. استمع رئيس الهيئة 

باهتمام ووافق على اتخاذ اإلجراءات.

وتُعد ماالوي واحًدا من أفقر البلدان في العالم ولديها واحدة من أعلى النسب لألشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. يعتمد 
معظم الفقراء على زراعة كفاف صغيرة النطاق ال تسد الرمق للبقاء على قيد الحياة. وفرص العمل، وخاصة للشباب، محدودة. 
وبسبب كل هذا، من الصعب وصف سعادتي عندما وقع االختيار على ثالث نساء ليبدأن العمل في المشروع في 

آذار/مارس 2021.

لقد استغرق األمر الكثير من الوقت والجهد، لكن المشروع وظف ثالث خريجات جامعيات، ودفع لهن أجورهن من منحة االتحاد 
األوروبي البالغة 43 مليون يورو التي اعتُمدت ألعمال الطرق. وهن يكتسبن الخبرة من خالل العمل مع خبراء دوليين، ويتعلمن 

أفضل المعايير الدولية في بناء الطرق، ويساهمن بنشاط في المشروع.

مواجهة التحديات الكبيرة

توقع من النساء في الغالب أن يالزمن المنزل إلنجاب األطفال والمحافظة على كيان األسرة،  في بيئة يهيمن عليها الذكور، حيث يُ
تشجعُت لرؤية الكثير من األمل في هؤالء النساء الثالث الالئي واجهن تحديات كبيرة في معظم حياتهن.

الحظ ما هو إال إعداد وتحضير اقترن بفرصة سانحة. أظهرت تلك الشابات قوة الشخصية والطموح في إعداد أنفسهن للحصول 
على هذه الفرصة. ال أطيق االنتظار ألرى كيف يتطورن بينما يتقدم العمل على الطريق الجديد.

أولئك النسوة يشققن طريًقا لم تعبره النساء من قبل في ماالوي، وسيكنَّ بمثابة قدوة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء البالد 
الالتي يحلُمن بتكافؤ الفرص وحياة أفضل.

كل امرأة من هؤالء النساء تُعد استثنائية بطريقتها الخاصة. استمر في القراءة لفهم قصصهن.

ثالث خريجات جامعيات يبدأن حياتهن المهنية في أكبر مشروع طريق سريع في مالوي

بقلم جيم هودجز
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 يجب أن تكون المرأة مستعدة لالعتماد على نفسها. عليِك 
أن تكوني مستقلة. 

سيكاني سيديرا، 25 عاًما، مهندسة مدنية

ُولدت سيكاني في منطقة كارونجا شمال البالد، وترعرعت في ظروف 
صعبة. تُوفِّي والدها المحامي عندما كان عمرها خمس سنوات. تقول: 
"لقد عصف ذلك بشدة بحياتنا كلها". وتستطرد قائلة: "كانت وظيفة 
والدي جيدة، ولكن بعد رحيله لم يتبقَّ لنا سوى أمي التي عجزت عن 

العثور على وظيفة جيدة".

كان يتحتم على والدتها وقتها إعالة أربعة أطفال بنفسها. باإلضافة إلى 
ذلك، لم تحصل على تعليم عاٍل، لكنها دائًما كانت تشجع سيكاني 
على التعلم. تقول سيكاني: "كانت أمي دائًما صارمة للغاية بشأن هذا 
األمر". وتستكمل قائلة: "قالت إن الزواج بالرجال سيأتي ال محالة، لكن 
المدرسة ليست كذلك. لقد غرست هذا في داخلي عندما كنت صغيرة 
ا ما  جًدا". ذهبت سيكاني بالفعل إلى المدرسة وتفوقت فيها. وغالبً
كانت تختتم السنة الدراسية محققة المرتبة األولى على صفها، وقد 

حصلت على منحة دراسية في المدرسة الثانوية مدتها عامان.

كانت سيكاني مهتمة جًدا بالهندسة. على الرغم من أنها كانت تعلم أنه 
مجال يهيمن عليه الذكور، فقد سعت إليه في الجامعة. لدى سيكاني 
شغف برد الجميل للمجتمع، وتطوعت إللقاء محاضرة بدوام جزئي في 
الجامعة خالل عطالت نهاية األسبوع. وتخرجت مع مرتبة الشرف في 
النقل. ولديها اهتمام خاص  المدنية، وتخصصت في مجال  الهندسة 

بأنظمة النقل الذكية.

وتشارك سيكاني في عدد كبير من جوانب مشروع الطريق M1، بما في ذلك اإلشراف والرصد ومراقبة الجودة وإدارة المقاولين 
وسالمة الطرق وإعداد التقارير.

تقول سيكاني: "القوة التي أتمتع بها جاءت من نشأتي". "أمي كانت تقول لي دائًما: "سيكاني، لقد حظيُت بأطفال جيدين وزواج 
جيد، لكن هذا ال يكفي دائًما. يجب أن تكون المرأة مستعدة لالعتماد على نفسها. عليِك أن تكوني مستقلة"".
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دليلة مبفوندوال، 23 عاًما، مسؤولة لشؤون البيئة 

دليلة كانت الفتاة البكر في أسرتها، وكان جميع أفراد األسرة من اإلناث 
باستثناء والدها، الذي كان يعمل مسؤول عالقات عامة في إحدى الدوائر 
الحكومية. لم تنِه والدتها المرحلة الثانوية قط، لكن دليلة تقول: "لقد 
حققت الكثير وشجعتني على بلوغ أهداف عجزت هي عن تحقيقها". 
أساسي  بشكل  وجدتها  والدتها  لكن  الحسنة،  قدوتها  والداها  كان 
شجعتاها على اكتساب الخبرة واالستقاللية قبل الزواج. تقول دليلة: 
"بالنسبة لإلناث، إذا كنِت ترغبين في الحصول على وظيفة، فعادة ما 
يُمنحن  الفتيات تشجيًعا أو  ى  تتلقَّ ستكونين ممرضة أو معلمة، وال 
الثقة الكافية بالنفس لدراسة المواد العلمية بشغف". وتستكمل: "لكن 
والدتي وجدتي أخبرتاني أنه إذا توفرت لديَّ األدوات والتعليم، فيمكنني 

التقدم إلى المعالي".

أدركت دليلة في وقت مبكر أن شغفها يتجه إلى العمل في مجالي 
العلوم والطبيعة. لم تنجذب إلى وظيفة تظل فيها حبيسة المكتب 
الجامعة  في  البيئية  العلوم  دراسة  بدت  ثم،  ومن  الوقت.  طوال 

مناسبة لها.

يركز دور دليلة في مشروع M1 على الشأن البيئي، مع بعض العناصر 
االجتماعية. تشمل مهامها العمل بشكل وثيق مع فريق العمل البيئي 
التابع للمشرف الهندسي، ورصد االمتثال البيئي، وتنسيق االتصاالت بين 

المشروع والمجتمع بشأن القضايا البيئية.

 آمل أن ألهم بعض الفتيات — أو حتى 
الكثير منهن — بأال يقيدن قدراتهن. 

تقول: "ما أود أن أراه هو تنفيذ األنشطة اإلنمائية بطريقة مستدامة لألجيال القادمة". وتستطرد: "آمل أيًضا أن ألهم بعض الفتيات 
— أو حتى الكثير منهن — بأال يقيدن قدراتهن".
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 خطتي هي تمكين المرأة وأن أكون نموذًجا يُحتذى 
به للعديد من النساء األخريات. 

وتقول: "يسعدني أن يروج هذا المشروع لدور المرأة، ألن خطتي هي تمكين المرأة وأن أكون نموذًجا يُحتذى به للعديد من النساء 
األخريات".

جاكلين سينغانو، 26 عاًما، أخصائية اجتماعية

لقد أمضت جاك، كما تفضل أن يُطلق عليها، معظم حياتها في المدينة 
التجارية ببلدها، وهي بالنتاير. التحقت بالمدرستين اإلعدادية والثانوية 
الجامعة  في  االجتماعية  الخدمة  دراسة  وواصلت  الكاثوليكيتين، 
الكاثوليكية في ماالوي. فقدت جاك والدتها عندما كانت في الـ 15 
من عمرها، لكن كان لديها والد استثنائي أخبرها بأنها يمكن أن تحقق 

طموحها.

فعلى عكس العديد من اآلباء التقليديين، دفعها والدها إلى العمل 
بجد وشجعها على التركيز على دراستها. تقول: "هذا أمر غير معتاد، ألن 
معظم اآلباء يشجعون بناتهم على الزواج". أيد والدها بشدة رغبتها في 
الذهاب إلى الجامعة، حتى إنه ساعدها في اإلعداد لاللتحاق ببرنامج 

معني بالمساواة بين الجنسين تنظمه هيئة الطرق.

المجتمع،  في  المهمشين  األشخاص  بمحنة  اهتمام  جاك  لدى  نما 
معتقدة أنهم بحاجة إلى صوت يساندهم ودعم أكبر بكثير. بدأت في 
البحث واختارت مهنة في مجال الخدمة االجتماعية في أثناء سنوات 
دراستها الثانوية األخيرة. تركزت مساهمة جاك في مشروع الطريق على 
القضايا االجتماعية، مثل تحليل التمييز القائم على النوع االجتماعي، 
ورصد تدابير التخفيف من اآلثار االجتماعية السلبية، والتنسيق مع 

المجتمع والوكاالت والوزارات الحكومية، والتدريب والتوعية.

جيم هودجز، رئيس مكتب البنك األوروبي لالستثمار في جنوب أفريقيا.
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إتاحة فرص عمل محفزة يف مجال الكهرباء للمجتمع

ي  م ت ن إيريكا كارفالهو دي أوليفيرا إلى أسرة يعمل أفرادها في مجال الكهرباء. واليوم، هي في طريقها لتصبح أول ت
امرأة تعمل في مجال الكهرباء في العائلة.

وتقول أوليفيرا في هذا السياق: "يملؤني الفخر لمشاركتي في هذا المشروع الذي يحطم الحواجز القائمة على النوع االجتماعي". 
وتستطرد قائلة: "حان الوقت لنتخلَّى عما ألفناه وأن نبين أنه يمكن للرجال والنساء أداء أي عمل على قدم المساواة".

وتشير أوليفيرا إلى مشاركتها في مدرسة الكهرباء التي تديرها شركة Neoenergia، أحد أكبر موردي الكهرباء في البرازيل. المدرسة 
جزء من معهد Neoenergia، الذي تم إنشاؤه لمساعدة األشخاص األكثر ضعًفا في المجتمع.

والدراسة في مدرسة الكهرباء التي بدأ عملها في عام 2013، مجانية ومتاحة في المناطق التي تمدها الشركة بالطاقة الكهربائية، 
وفي أماكن المجتمعات المهمشة مثل باهيا وبيرنامبوكو وريو غراندي دو نورتي وساو باولو وبرازيليا. بدأت المدرسة في قبول 
الرجال فقط، ولكنها أنشأت في عام 2019 فصواًل مخصصة للنساء إلظهار أن وظائف الكهرباء ليست حكرًا على الرجال. كما كانت 

فصول النساء أيًضا جزًءا من التزام Neoenergia بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتقول ريجيا باربوسا، التي تدير التطوير التنظيمي في Neoenergia: "يتعلق األمر بخلق فرص لحياة أفضل، وأيًضا إلظهار أن 
قطاعات العمل المرتبطة عادًة بالرجال توفر أيًضا فرًصا للنساء".

إيجاد التوازن بين الجنسين 

وفي آذار/مارس 2022، وقع البنك األوروبي لالستثمار قرًضا بقيمة 200 مليون يورو مع شركة Neoenergia لتوفير مزيد من الدعم 
لمشاريع الطاقة المتجددة في البرازيل. ومن شأن هذا االستثمار مساعدة الشركة أيًضا على تحسين المساواة بين الجنسين 

وتعزيز فاعليتها من الناحية االجتماعية.

ووفًقا لجوانا سارمينتو كويلهو، الموظفة المسؤولة عن تقديم القروض في البنك األوروبي لالستثمار والتي عملت في مشروع 
الطاقة المتجددة، فإن برنامج التدريب المخصص إلعداد فنيي الكهرباء الذي تقدمه شركة Neoenergia يُعد مثااًل تحتذي به 

الشركات األخرى التي تطمح إلى توسيع نطاق اإلدماج.

وتقول سارمينتو: "يمكنه أن يكون موضع فخر واعتزاز... فهو يدل على أن اإلرادة سبيل النجاح بغض النظر عن البلد أو وضعه 
االجتماعي واالقتصادي".

ويتقدم اآلالف للمشاركة في البرنامج كل عام، إال أنه يجري خفض هذا العدد إلى 200 شخص بحسب عالماتهم على االختبارات 
التي يخضعون إليها في مواضيع مثل الجغرافيا والرياضيات والتاريخ. وتُخصص ثُلث مقاعد المدرسة للنساء. ويصبح الخريجون 
معتمدين في مجالهم ويمكنهم التقدم للعمل لدى Neoenergia أو أحد شركائها. وبحلول عام 2021، عينت الشركة ما يزيد على 
1600 شخص ممن أتموا تدريبهم في معهد إعداد فنيي الكهرباء. واليوم، أصبح ما يقرب من 300 امرأة فنيات كهرباء معتمدات 

بفضل البرنامج.

يات كهرباء بهدف تعزيز اإلدماج االجتماعي ا إلعداد فنِّ شركة Neoenergia تفتتح معهًدا برازيليًّ
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وليس باألمر الهين تحطيم القوالب النمطية التي تصور فني الكهرباء على أنه ذكر، إذ ينطوي ذلك على تغيير نظرة الرجال إلى 
النساء في هذا القطاع، ونظرة العمالء إلى فنيات الكهرباء ونظرة النساء إلى أنفسهن.

وتقول باربوسا: "نحن نبين للنساء من خالل هذا المعهد أن لديهن ما يؤهلهن للعمل في هذا المجال... فلديهن كل القدرات 
نهن من النجاح شأنهن شأن الرجال، وذلك إذا ما اغتنمن الفرصة وتحلين بالثقة في النفس". والذكاء والتفاني في العمل، ما يُمكِّ

 حان الوقت لنتخلَّى عما ألفناه وأن نبين أنه يمكن للرجال والنساء أداء أي عمل على 
قدم المساواة. 
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متويل حقيقي للمرأة

ادرت  تشيكا راسل منزلها في نيجيريا متوجهة إلى المملكة المتحدة في سن السادسة. لكن تلك السنوات األولى غ
من الطهي العائلي والوصفات التقليدية ألهمت حياتها المهنية، ألنها أحبت طعام الشارع الذي تعده النساء 
النيجيريات - موز دودو المقلي، واليام المحمص، والفول السوداني الصغير عالي الكثافة الذي يُزرع في البالد، والذي يسمى "إيبا".

 ،CHIKA‘S في عام 2014، وبعد سبع سنوات من العمل في القطاع المالي، أنشأت شركتها الخاصة للوجبات الخفيفة تحت مسمى
والتي تجلب مكونات فريدة من جميع أنحاء أفريقيا وتعمل مباشرة مع المجتمعات في نيجيريا لتقديم وجبات خفيفة صحية 

ا للمستهلكين البريطانيين. معدة يدويً

تقول تشيكا، التي أقامت أيًضا شراكة خيرية لتوفير التعليم لـ 38000 فتاة، ولبناء المدارس في أفريقيا، "أردت القيام بشيء يؤثر 
في حياة اآلخرين، وإنشاء أنجح األعمال الممكنة".

ومن بين مستثمري شركة CHIKA صندوق أليثيا )Alitheia IDF(، وهو صندوق استثمار أفريقي تقوده امرأتان مؤسستان، 
توكونبوه إسماعيل وبولو ليتيكا. وقع البنك األوروبي لالستثمار استثمارًا بقيمة 24.6 مليون دوالر مع الصندوق الرائد في تشرين 
الثاني/نوفمبر2021، ما مكن أليثيا )Alitheia( من الوصول إلى حجمه المستهدف البالغ 100 مليون دوالر. إنه أول استثمار 
للبنك األوروبي لالستثمار في صندوق لالستثمار المباشر يركز على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من منظور يراعي النوع 

االجتماعي في أفريقيا.

الدفاع عن األحالم 

سمح رأس مال النمو المقدم من أليثيا )Alitheia( لتشيكا بإقامة منشأة تصنيع في نيجيريا يُتوقع أن توظف 320 شخًصا، %70 
منهم من اإلناث. ستنتج المنشأة وجبات خفيفة ألسواق نيجيريا وغرب أفريقيا. وسيتم تصدير جميع المنتجات إلى البلدان 

المجاورة، ما يخلق فرص عمل هناك أيًضا.

ا". تشيكا رائدة أعمال ماهرة ومفعمة  تقول ليتيكا: "كان لقصة تشيكا وقع رائع حًقا، وكان السوق واضًحا، وكان حجم الفرصة جليً
بالنشاط. لديها معرفة بما تقوم به. ولديها نهم للنجاح".

يستثمر صندوق أليثيا )Alitheia IDF( في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها فرق تتسم بتنوع النوع االجتماعي. 
وتتمثل األهداف في تحقيق عوائد قوية وتأثير اجتماعي في أفريقيا. ويستثمر الصندوق في القطاعات التي تضم نسبة كبيرة 
من النساء بوصفهن صاحبات مشاريع أو منتجات أو موزعات أو مستهلكات، في قطاعات مثل الصناعات التجارية الزراعية 
والسلع االستهالكية والصحة والتعليم والصناعات اإلبداعية والخدمات المالية والتجارية. ويقع الصندوق في الغوس وجوهانسبرغ، 

ويستثمر في ستة بلدان: نيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا وزامبيا وزمبابوي وليسوتو.

 Alitheia Capital وهو مشروع مشترك بين شركتي ،)Alitheia IDF( وفي عام 2008، عندما بدأت إسماعيل وليتيكا صندوق أليثيا
في نيجيريا وIDF Capital في جنوب أفريقيا، كانتا مصممتين على دعم الشركات المملوكة للنساء، إذ كانتا تعلمان أن ثمة نساء 

عديدات في القارة يمكن ألعمالهن أن تنمو بفضل التمويل المناسب.

 النوع الصحيح من االستثمار يُفضي إلى تحقيق أداٍء فائق
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تعود ملكية حوالي 40% من الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء لنساء، لكن أقل من 10% منها قادرة 
ا ما نقول إن المستثمرين التقليديين يرفضون الفرص  على جمع التمويل من الممولين التقليديين. تقول ليتيكا: "غالبً
االستثمارية، ألنهم يشعرون براحة أكبر في دعم األشخاص الذين يشبهونهم، ويعملون مثلهم، ويتحدثون مثلهم ويرتادون األماكن 

نفسها".

صندوق 2X رائد

 Alitheia هو صندوق 2X رائد، ما يعني أنه جزء من تحدي 2X، وهي مبادرة متعددة األطراف أطلقتها مؤسسات تمويل إنمائية 
ن المرأة وتعزز مشاركتها  في بلدان مجموعة السبع بهدف جمع 15 مليار دوالر بحلول نهاية عام 2022 لدعم المشاريع التي تمكِّ
االقتصادية . كان البنك األوروبي لالستثمار أول بنك تنمية متعدد األطراف يعتمد ويستخدم معايير 2X، وانضم إلى مبادرة تحدي 

2X كعضو في حزيران/يونيه 2021.

وقد اجتذب البنك فرصة االستثمار في فريق Alitheia المخصص لإلناث فقط، والذي يبرز في عالم االستثمار المباشر الذي يهيمن 
عليه الرجال. تقول ديبورا فوش، عضوة فريق البنك الذي عمل على إبرام الصفقة: "هذا صندوق حقيقي تعمل فيه النساء لصالح 
ا يركز على النوع االجتماعي في أفريقيا جنوب الصحراء  نَّ حًقا أول فريق يقترح صندوقً نَّ رائدات في هذه الفئة وكُ النساء. لقد كُ

الكبرى".

ويساهم االستثمار في صندوق Alitheia IDF أيًضا في مبادرة SheInvest، التي يهدف البنك األوروبي لالستثمار بموجبها إلى جمع 
أكثر من ملياري يورو من االستثمارات المراعية للمنظور الجنساني في جميع أنحاء القارة. وشِهدت ليتيكا وإسماعيل على مدى 

السنوات الخمس الماضية على تحول في العقليات فيما يتعلق بالتنوع.

لقد تبنى المستثمرون التنوع أو أصبحوا على وعِي به أو لديهم اهتمام بشأنه. تقول ليتيكا: "أظن أنه خالل العام أو العامين 
المقبلين، سيسأل كل مستثمر: ما هي استراتيجية االستثمار المعتمدة التي تراعي منظور النوع االجتماعي؟"

 إن المستثمرين التقليديين يرفضون الفرص االستثمارية، ألنهم يشعرون براحة 
أكبر في دعم األشخاص الذين يشبهونهم، ويعملون مثلهم، ويتحدثون مثلهم 

ويرتادون األماكن نفسها. 
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االبتكار والتعايف األخرض
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القوة الرقمية لصالح أفريقيا

ل  ث م اتصاالت النطاق العريض واالتصاالت المتنقلة واإلنترنت القلب النابض لالقتصاد الرقمي، إال أنه وفي الوقت نفسه، ت
ثمة تناقض صارخ في القارة األفريقية بين أولئك الذين يتمتعون بالتغطية الرقمية وأولئك المحرومين منها، إذ 
تشير األرقام إلى وجود قرابة 900 مليون شخص في جميع أنحاء القارة ال يزالون بال اتصال باإلنترنت. أما بالنسبة ألولئك المتصلين، 
فإن الخدمة باهظة التكلفة وعرض النطاق الترددي محدود في العديد من المناطق. ولدى 0.4% فقط من سكان أفريقيا اشتراك 

في خدمات النطاق العريض الثابت، في حين يستخدم معظم الناس هواتفهم المحمولة للوصول إلى اإلنترنت.

وتمثّل الهواتف المحمولة التي يمكنها االتصال باإلنترنت فائدة كبيرة لسكان الريف في المناطق النائية التي لديها تغطية 
شبكة متقطعة. وخالل جائحة فيروس كورونا، فقد العديد ممن ليس لديهم إمكانات اإلنترنت إمكانية الحصول على المعلومات 
المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. ونتيجة لذلك، انخفض اإلنتاج في العديد من القطاعات. ستحتاج أفريقيا إلى 

تسريع التحول الرقمي إن أرادت تسريع التعافي االقتصادي للقارة بعد الوباء. 

تهدف "البوابة العالمية" )Global Gateway(، وهي خطة االتحاد األوروبي لالستثمار في البنية التحتية حول العالم، إلى جمع 300 
مليار يورو بين عامي 2021 و2027 لمشاريع االتصال، بما في ذلك للقطاع الرقمي. ويمكن أن يساعد االستثمار في البنية التحتية 

ن وشامل وآمن. الرقمية ألفريقيا القارة على بناء اقتصاد رقمي ُمؤمَّ

ظهور االتصاالت المتنقلة 

يتنامى عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في أفريقيا بوتيرة أسرع من أي مكان آخر، حيث تعمل المنصات الرقمية 
ن  الناشئة والشركات من خالل ربطهم اآلني بالعمالء الحاليين والمحتملين. وتمكِّ على خلق فرص لرواد األعمال والشركات 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول األشخاص من تسديد المدفوعات بسرعة مقابل السلع والخدمات.

ويركز العديد من المشغلين في أفريقيا استثماراتهم على تكنولوجيا الهاتف المحمول، ما يجعلها البنية التحتية الرئيسية 
لخدمات االتصاالت في القارة. وفي بعض المناطق، يتم إجراء ما يصل إلى 99% من اتصاالت الصوت والبيانات باستخدام الهواتف 
المحمولة. وتعد األجهزة المحمولة ميسورة التكلفة، ولها نطاق تغطية أكبر ومشاكل أقل مقارنًة باستخدام الخطوط الثابتة 

لالتصال باإلنترنت.

وتقوم بعض البلدان األفريقية، مثل جنوب أفريقيا، بطرح أو اختبار خدمات الجيل الخامس المتقدمة والتي ستمثل فرصة لتقديم 
خدمة السلكية للمنازل والشركات في المناطق التي ال يوجد بها اتصاالت نطاق عريض ثابتة.

سيؤدي ربط الناس بالتكنولوجيا إلى بناء مجتمعات مزدهرة

بقلم بينوا دينيس
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وبفضل شبكة الجيل الخامس، ستتمكن شركة توصيل الطعام من تتبع شاحناتها وشحناتها عن بُعد، وستكون التعاونية الزراعية 
قادرة على استخدام أنظمة الري بناًء على خصائص الطقس أو التربة، وسيتمكن مشغلو شبكات إمدادات المياه والكهرباء من تتبع 

الخسائر وإدارة عملية تخصيص الموارد بشكل أفضل.

وتتطلب الترددات العالية التي تستخدمها تقنية الجيل الخامس استثمارات إضافية مقارنة بشبكات الجيل الرابع، إذ يجب وضع 
المزيد من المحطات والمعدات األساسية بالقرب من العمالء، نظرًا ألن األطوال الموجية القصيرة أقل قدرة على اختراق األجسام 

الصلبة مثل الجدران والنوافذ.

وسيعمل البنك األوروبي لالستثمار على تعزيز استثماراته في البنية التحتية لالتصاالت وتطوير األدوات المالية لتقديم الخدمات 
ا، وتقديم الرعاية الصحية الرقمية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والتجارة اإللكترونية  الرقمية إلى أفقر الناس وأكثرهم حرمانً

والخدمات الحكومية الرقمية.

ربط غير المتصلين وحمايتهم

ا كبيرًا للشركات التي تقدم الخدمة، خاصة في المناطق التي ال يوجد  ل تحديً إن إعطاء الجميع إمكانية الوصول إلى اإلنترنت يشكِّ
فيها الكثير من األشخاص الذين يمكن أن يدعم ربطهم بالشبكة النفقات الجديدة، إذ ينخفض ربح هذه الشركات مع انخفاض 
الكثافة السكانية أو عندما تجعل المشاكل الجغرافية عملية تنصيب المعدات أكثر تكلفة. بالتالي ال يخدم مقدمو خدمات 

اإلنترنت في العديد من البلدان األفريقية مناطق معينة، ما يضر بالمجتمع واالقتصاد.

ويمكن للبنوك العامة العالمية الكبيرة مساعدة البلدان على تحسين خدمات الهاتف واإلنترنت في المناطق الريفية. والبنك 
األوروبي لالستثمار عضو في منصة Digital4Development Hub، وهي منصة تجمع بين القطاع الخاص والمنظمات غير 

الحكومية والمؤسسات المالية لزيادة االستثمارات ودعم التحول الرقمي الذي يساعد الجميع.

كما أن لدى البنك األوروبي لالستثمار أيًضا أدوات للمساعدة في ربط المناطق المحرومة. فعلى سبيل المثال، إنه يستخدم مزيًجا 
من المنح المدعومة من قروض المفوضية األوروبية والبنك األوروبي لالستثمار، وهي عملية تُعرف باسم "الخلط"، لتقليل المخاطر 
على االستثمارات، وجذب مستثمري القطاع الخاص، وتوسيع نطاق االتصال ألجزاء أكبر من المجتمع. ويمكن أن تشمل هذه 
األدوات أيًضا برنامًجا مخصًصا لتمويل البنية التحتية لالتصاالت يديره البنك األوروبي لالستثمار، وجذب استثمارات من مصادر 

مختلفة، باستخدام خليط من المنح أو خطط ضمان القروض.

كما تمثل "مشاركة المعدات" طريقة أخرى لزيادة إمكانية ربط المناطق الريفية، ما يقلل من التكاليف على كل شركة ويسهل 
من توسعة نطاق الشبكات، إذ يمكن لتلك الشركات مثاًل تشارُك األبراج وكابالت األلياف والمباني، ويمكنها أيًضا مشاركة شبكة 

السلكية والتجوال الوطني وإدخال مشغلي الشبكات االفتراضية المتنقلة.

الفرصة الكامنة في األقمار االصطناعية

ا ما تُستخدم االتصاالت عبر األقمار االصطناعية  يمكن لألقمار االصطناعية أيًضا أن توفر خدمات الربط للمناطق الريفية. وغالبً
أثناء الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ، عندما تكون االتصاالت األرضية معطلة. ويعتبر القمر االصطناعي مفيًدا، على اعتبار أنه 
نظام اتصاالت قائم بذاته يستقبل إشارات من موقع ويعيد إرسال تلك اإلشارات مرة أخرى إلى موقع آخر باستخدام جهاز ُمرِسل - 

ُمجيب، وهو جهاز إرسال واستقبال متكامل وناقل لإلشارات الالسلكية.

 .NigComSat ووضعت البلدان األفريقية بعض األقمار االصطناعية الالسلكية في المدار، مثل كوكبة نايل سات والقمر الصناعي
لكن ستحتاج القارة إلى استثمارات أكبر في تلك التقنيات لتغطية المناطق األقل كثافة سكانية. ويمول البنك األوروبي لالستثمار 
أنظمة الفضاء، بما في ذلك المشاريع التي تساعد أفريقيا، حيث ساعدنا في تمويل مشروع القمر الصناعي Alphasat المصمم 

لتوفير خدمات الهاتف والوصول عالي السرعة لإلنترنت إلى األجزاء النائية من أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.



2021/2022 تقرير البنك األوروبي لالستثمار في العالم - الحكاية33

 يمكن ألفريقيا أن تفكر بطموح في مجال التنمية الرقمية لفتح مسارات للنمو 
االقتصادي واالبتكار وخلق فرص العمل. 

خوض أعماق البحار

تمر حوالي 99% من حركة البيانات العالمية عبر الكابالت البحرية، والتي تربط الكابالت الرئيسية منها أمريكا الشمالية بأوروبا 
وآسيا. ويؤدي تزايد حركة البيانات إلى توجيه االستثمارات إلى البنية التحتية لنقل البيانات، حيث تتزايد قدرة كابالت األلياف 

الضوئية البحرية بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن القارة األفريقية ال تزال تفتقر بشدة إلى الخدمات، أطلق المشغلون والمستثمرون مؤخرًا بعض المشاريع، 
خاصة على الساحل الشرقي، مثل "نظام الغواصات في شرق أفريقيا"، وهو عبارة عن شبكة كابالت يبلغ طولها قرابة 10 آالف 

كيلومتر، وأيًضا كابل من الساحل األفريقي إلى أوروبا يربط جبل طارق بجنوب أفريقيا مع محطات في بلدان خليج غينيا.

وسيعزز قرض البنك األوروبي لالستثمار بقيمة 25 مليون يورو لشراء كابل بحري ربط موريتانيا الرقمي ببقية العالم. وسيدعم 
الكابل، البالغ طوله 600 كيلومتر، المرونة االقتصادية في البالد عبر تقليل المخاطر الناشئة عن فقدان االتصال، الحاصل في 

األنظمة الحالية، وأيًضا توفير الوصول الرقمي لعدد أكبر من األشخاص.

تأثير مضاعف

ويمكن ألفريقيا أن تفكر بطموح في مجال التنمية الرقمية لفتح مسارات للنمو االقتصادي واالبتكار وخلق فرص العمل. إنها 
تزود الناس بخدمات لم يكن من الممكن تصورها قط قبل عقد من الزمان. لكن ال تزال ثمة فجوة رقمية بين المناطق الحضرية 
والريفية وكذلك بين الرجال والنساء، فضاًل عن أن مخاطر الهجمات اإللكترونية تتزايد أيًضا مع تزايد التحول الرقمي لالقتصادات.

وتساعد المؤسسات اإلنمائية الحكومات األفريقية على إيجاد وسائل أكثر ذكاًء وفعالية لتقديم الخدمات والتفاعل مع الناس على 
أرض الواقع. وتحتاج الشركات إلى استخدام نماذج تركز على العنصر الرقمي للعثور على مئات الماليين من العمالء المحتملين 
الذين عادة ما يكونون بعيًدا عن متناولها ألنهم يعيشون في مواقع بعيدة أو لعدم وجود طريقة للدفع عند إجراء معاملة عبر 

اإلنترنت.

إن الفوائد واضحة وحاسمة - تنمية اقتصادية واجتماعية هائلة للجميع.

بينوا دينيس، خبير اقتصادي أول في شعبة البنية التحتية الرقمية في البنك األوروبي لالستثمار.
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مصانع للقاحات العاملية

ى  ل المضاد ع اللقاح  يتلقَّ  الطموحة، لم  التي يتم ضخها في االستثمارات والعديد من األهداف  المليارات  الرغم من 
لكوفيد-19 سوى نسبة مئوية ضئيلة من األشخاص في البلدان النامية.

تمثل هدف منظمة الصحة العالمية في منتصف 2021 في حصول 70% من سكان العالم على اللقاح. ووصل عدد األشخاص 
الذين تلقوا لقاًحا واحًدا على األقل ضد كوفيد-19 بحلول منتصف عام 2022 إلى 60% أو أكثر ضمن معظم البلدان ذات الدخل 
المرتفع، لكنها كانت فقط 3% في البلدان منخفضة الدخل، في حين تجاوزت قلياًل نسبة األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل 

في أفريقيا %10.

يخصص البنك األوروبي لالستثمار قدرًا أكبر من الوقت واالستثمار لزيادة معدل توزيع اللقاحات، وفي الوقت نفسه يبحث عن 
الشركات التي يمكنها تصنيع اللقاحات الدولية على الصعيد المحلي. الهدف: توفير قدرة عالمية كبيرة إلنتاج اللقاحات 

من أجل مكافحة كوفيد-19 واألمراض المستقبلية.

يعمل البنك التابع لالتحاد األوروبي عن كثب مع المفوضية األوروبية ومنظمة الصحة العالمية واالئتالف المعني بابتكارات 
التأهب لمواجهة األوبئة والمجموعات األخرى المعنية بالصحة من أجل تعزيز إنتاج اللقاحات. في حزيران/يونيه 2021، قام البنك 
األوروبي لالستثمار بتوقيع صفقة توزيع لقاحات عالمية بقيمة 30 مليون يورو مع شركة التكنولوجيا الحيوية Univercells من 
أجل إنتاج كميات كبيرة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 في موقع بلجيكي جديد، وللمساعدة في بناء مصانع لقاحات أخرى حول 
العالم. وفي نيسان/أبريل 2022، وفر البنك قرًضا بقيمة 15 مليون يورو لشركة األبحاث الحيوية الطبية اإليطالية IRBM لتوسعة 

القدرات من أجل صناعة اللقاحات وزيادة األبحاث حول فيروس كورونا واألمراض األخرى.

اإلنتاج على المستوى المحلي المدعوم بالمشورة العالمية

ا. تستورد أفريقيا 99% من لقاحاتها،  يساعد البنك األوروبي لالستثمار أيًضا أفريقيا ومناطق أخرى الستحداث اللقاحات محليً
وتوجد منشأة جديدة إلنتاج اللقاحات في معهد باستور في داكار في السنغال، وهي جزء من خطة البنك لسد الفجوة على نطاق 

القارة بكاملها في إنتاج اللقاحات وتقديمها.

يقول أمادو سال مدير المعهد: "أبرزت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى زيادة اللقاحات في أفريقيا". ويتابع قائاًل: "إذا أردت أن توقف 
انتقال عدوى المرض أو تحد منه، فأنت بحاجة إلى تلقيح عدد أكبر من األشخاص".

ا بنهاية 2022، ما  ويخطط معهد باستور في داكار إلنتاج ما يصل إلى 25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 شهريً
يجعله نقطة محورية رئيسية في إستراتيجية اللقاحات التي وضعها االتحاد األفريقي والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية 

منها.

ويصرح رامون يناراجا، ممثل البنك األوروبي لالستثمار في السنغال بأن: "أفريقيا تعتمد اعتماًدا كلًيا على بلدان أخرى 
إلنتاج اللقاحات وإتاحتها للشعوب األفريقية". ويستطرد قائاًل: "وهذا يبرز مدى األهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المنشأة 

في السنغال بالنسبة للقارة".

الشراكات هي الحل لمستويات تلقي اللقاح المنخفضة
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يقدم االتحاد األوروبي دعًما لمعهد باستور في داكار يصل إلى ما يقرب من 100 مليون يورو. وتشمل حزمة االتحاد األوروبي هذه 
قرضين من البنك األوروبي لالستثمار ومنحة من المفوضية األوروبية.

ويثري البنك األوروبي لالستثمار بصفة منتظمة إسهاماته إلى كوفاكس )COVAX(، وهي المبادرة العالمية لزيادة اللقاحات في 
العالم النامي. وفي نيسان/أبريل 2022، أعلن البنك عن 1 مليار يورو في شكل تمويل جديد يعتزم تقديمه لكوفاكس، باإلضافة إلى 

900 مليون يورو تم التعهد بها بالفعل. وقدمت كوفاكس ما يقرب من 1.5 مليار لقاح ضد كوفيد-19 إلى 145 بلًدا.

حزمة بقيمة مليار يورو من أجل أفريقيا

إن دعم البنك األوروبي لالستثمار لمصنع داكار الجديد يشكل جزًءا من حزمة بقيمة مليار يورو لالستثمار في اللقاحات واألدوية 
والتكنولوجية الصحية في أفريقيا، قد تم إطالقها في مؤتمر القمة العالمية للصحة الذي عقدته مجموعة العشرين في روما عام 

.2021

 Biovac وانضم البنك األوروبي لالستثمار إلى ثماني مؤسسات تنمية أخرى في أوائل عام 2022 من أجل التعهد بدعم خطط شركة
لتوسعة نطاق تصنيع اللقاحات. وفي منتصف عام 2021، أعلنت شركة األدوية الجنوب أفريقية عن صفقة مع شركة Pfizer للعمل 
على صنع لقاح BioNTech mRNA في كيب تاون. يتمثل الهدف في إتاحة القدرة على صناعة 100 مليون جرعة على األقل من 

لقاح BioNTech في هذا الموقع وتوزيعها على عشرات البلدان عبر أفريقيا.

االستثمار في األمن الصحي العالمي

يتطلع البنك األوروبي لالستثمار دائًما إلى إيجاد طرق جديدة لتوسعة إنتاج اللقاحات في أوروبا وخارجها. في منتصف 2021، 
التقى رئيسا رواندا والسنغال في ألمانيا مع رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين ورئيس البنك األوروبي لالستثمار 

فيرنر هوير لمناقشة كيفية إيصال المزيد من اللقاحات إلى عدد أكبر من المواقع العالمية.

 mRNA التي تلقت دعًما من البنك األوروبي لالستثمار لتصنيع لقاح ،BioNTech وانضم إلى هذا االجتماع مسؤولون من شركة
وهو أول لقاح رائد مضاد لكوفيد-19. وأكدت BioNTech في االجتماع عزمها على المساعدة في صنع اللقاحات في قرابة ثالثة 
مواقع في أفريقيا، مع إمكانية البدء في السنغال ورواندا. وستكون المصانع نسخة طبق األصل من مصنع BioNTech في مدينة 

ماربورغ األلمانية. كما تواصل البنك األوروبي لالستثمار مع شركاء عالميين لبحث إمكانيات تصنيع اللقاحات في غانا وبنين.

وتقول رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين بعد انعقاد االجتماع في ألمانيا إن العمل كفريق هو "السبيل لنا للخروج 
من هذه الجائحة من أجل بناء مستقبل أقوى ألفريقيا وأوروبا".

 أفريقيا تعتمد اعتماًدا كلًيا على بلدان أخرى إلنتاج اللقاحات 
وإتاحتها للشعوب األفريقية. 
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إجراءات عاملية وتغريات محلية

ر  ذك ت سوجاي مالفي شعوره باإلحباط كل ليلة عندما كان التيار الكهربائي ينقطع في الوقت الذي يؤدي فيه الواجب ي
ا في الهند. يقول مالفي، البالغ من العمر 40 عاًما والذي  ا جامعيً المنزلي أو يستعد لالمتحانات حين كان طالبً
ترعرع في بيون التي تقع على بُعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب شرق مومباي: "يدرس الطالب لوقت متأخر من الليل استعداًدا 

لالمتحان في اليوم التالي، ثم ينقطع التيار الكهربائي".

يقول: "إن عدم وجود إضاءة أمر مزعج حًقا، خاصًة قبل االمتحانات النهائية المهمة. وفكرت فيما كان يحدث لي بسبب الكهرباء، 
واستمريت في التساؤل عن السبب، لكن لم يكن هناك شيء يمكنني فعله. أعتقد أن هذه القضية هي ما شكلت مسيرتي 

المهنية اليوم".

التجارية  لألعمال  الكهرباء  إمدادات  توفير  في  متخصصة  سنغافورة  في  شركة  وهي   ،Canopy Power شركة  مالفي  يدير 
والمجتمعات غير المتصلة بشبكة الطاقة الكهربائية. وتصمم الشركة "شبكات طاقة مصغرة" وتبنيها في جميع أنحاء جنوب 
شرق آسيا، وهذه الشبكات تجمع بين األلواح الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة وأجهزة التحكم الذكية لتوفير 

كهرباء يمكن االعتماد عليها في الجزر النائية في أماكن مثل الفلبين وإندونيسيا.

يصرح مالفي قائاًل: "في جنوب شرق آسيا، توجد آالف الجزر التي تفتقر فيها األعمال التجارية إلى االتصال بشبكات الكهرباء". 
ويستطرد قائاًل: "لذلك يضطرون إلى حرق الديزل لتوليد الكهرباء، وهذه العملية مكلفة وملوثة وال يمكن االعتماد عليها. يعتقد 

ن األفراد. وينطبق ذلك بشكل خاص في هذه المنطقة". فريقي أن الكهرباء يمكن أن تغير حياة الناس، وتمكِّ

ا منه لتوسيع أعماله، يدرس مالفي فكرة الحصول على استثمار من صندوق Jasmine Private Market Fund، وهو أداة  وسعيً
تمويل تأسست في عام 2021 لمساعدة الشركات المبتكرة في مكافحة تغير المناخ مع دعم االقتصاد الدائري وممارسات األعمال 
التجارية الزراعية المستدامة. وفي شهر أيلول/سبتمبر عام 2021، وافق البنك األوروبي لالستثمار على إتاحة استثمار يصل إلى 30 

مليون يورو للصندوق، الذي يجمع مبالغ مجموعها 200 مليون دوالر.

فهم المعركة الحاصلة ضد تغير المناخ

وتوضح ميليسا كانغ، المسؤولة عن تأسيس شركة JI Capital Partners، وهي شركة أسهم خاصة في سنغافورة تدير صندوق 
Jasmine قائلة: "جنوب شرق آسيا بحاجة إلى هذا الدعم. يبلغ عدد سكان المنطقة 650 مليون نسمة، منهم شرائح من الشباب، 
وهو أمر جيد لتحقيق التنمية االقتصادية على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد أدت سرعة النمو االقتصادي في المنطقة إلى زيادة 
انبعاثات الكربون زيادة ملحوظة. لسوء الحظ، فإن المزارع الكبيرة للرياح والطاقة الشمسية محدودة االستخدام بسبب شبكة 

الطاقة الضعيفة والمجزأة".

تسعى مجموعة البنك األوروبي لالستثمار إليجاد ودعم صناديق استثمار جديدة، مثل الصندوق الذي أسسته كانغ، تساعد مئات 
الشركات الصغيرة في كل مكان بالعالم في قطاعات مثل زراعة البن المستدامة في منطقة األمازون، والمنازل ذات األسعار 

المعقولة والمتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في ناميبيا، والصيد المستدام في المكسيك.

يدعم صندوق جنوب شرق آسيا الطاقة النظيفة وأماكن العمل المتنوعة
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 يمكن للكهرباء أن تغير حياة 
الناس، وتمكِّن األفراد. 

يقول غيرغيلي هورفاث، مسؤول االستثمار في صناديق المناخ لدى البنك األوروبي لالستثمار: "نعتقد أن صناديق االستثمار مصدر 
ا". جيد للمال لجذب المزيد من رؤوس األموال وحشد المزيد من القدرات للتصدي إلخفاقات السوق بطريقة مستدامة ماليً

عند اختيار صناديق االستثمار المناسبة، يستطيع البنك األوروبي لالستثمار أيًضا إجراء المزيد من األعمال في المجاالت التي 
ر المناخ والرعاية االجتماعية والمساواة بين الجنسين. وأفضل مثال على ذلك االستثمار  يصعب فيها العثور على تمويل، مثل تغيُّ
في جنوب شرق آسيا مع صندوق JI Capital Partners. تدير الصندوق امرأة، وتضم إدارته العليا أعضاء كثيرين من النساء، وهو 

مخصص لالستثمار في الشركات التي تجعل المجتمع مستداًما وتمنح النساء فرًصا متساوية في القوى العاملة.
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التعليم بعد الجائحة

ي  ربيع عام 2020، توقف تعليم 1.6 مليار طفل فجأة ومن دون مقدمات. أجبرت جائحة فيروس كورونا أكثر من 190 دولة ف
على إغالق المدارس والتحوُّل إلى التعلُّم عن بُعد. في البلدان الغنية، حقق االنتقال إلى التعلم عبر اإلنترنت درجات 

متفاوتة من النجاح، بينما في بوتسوانا، حاول الباحثون التربويون اتباع منهج آخر: لقد استخدموا هواتفهم المحمولة.

اختبر ثالثة من الباحثين من جامعة أكسفورد وجامعة كولومبيا ومنظمة Young 1ove، إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في 
بوتسوانا، فعالية استخدام الهواتف المحمولة لتوجيه التعلم عن بعد. قاموا بتقسيم 4550 أسرة لديها أطفال في سن المدرسة 
االبتدائية إلى ثالث مجموعات: واحدة تلقت رسالة نصية بها مسائل حسابية بسيطة لحلها؛ والثانية تلقت الرسالة النصية 
باإلضافة إلى مكالمة هاتفية من 15 إلى 20 دقيقة تم خاللها شرح التدريبات للطفل وأولياء أمره؛ والثالثة كانت مجموعة الضبط.

بعد أربعة أشهر، قام الباحثون بتقييم األطفال عبر الهاتف لقياس مدى تعلمهم، وكانت النتائج مفاجئة. تعلم األطفال في 
المجموعة التي تلقت رسائل نصية باإلضافة إلى التعليمات الشخصية عبر الهاتف أكثر بكثير من مجموعة الضبط، في حين لم 

يكن للرسائل النصية وحدها أي تأثير.

وكانت االستنتاجات واضحة بالنسبة للباحثين في بوتسوانا. تعد مكالمات الهاتف المحمول باإلضافة إلى الرسائل النصية وسيلة 
منخفضة التكلفة لتحسين تعلم الطالب ومشاركة العائالت في التعليم، فضاًل عن أنها حل مبتكر لخسائر التعلم الهائلة جرَّاء 
الوباء، ال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وبينما تتمتع 15% إلى 60% فقط من األسر في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت، لدى 70% إلى 90% من األسر هاتف محمول واحد على األقل.

دق ناقوس الخطر

ستمر سنوات قبل أن نعرف التأثيرات الناجمة عن إغالق المدارس والتحوُّل المفاجئ إلى التعلُّم عن بُعد. وسيكون لخسائر التعلُّم 
في العامين الماضيين عواقب طويلة األجل على النمو االقتصادي والتماسك االجتماعي ما لم تتم معالجتها. نحن بحاجة إلى 

مساعدة األطفال على تعويض ما فاتهم - والتأكد من عدم قطع عالقتهم بالتعليم بشكل دائم.

ا، فال بد من اتباع توجيهات المعلمين الدقيقة حتى يحقق الطالب  ويمكن للتكنولوجيا تقديم العون هنا. إنها ليست حاًل سحريً
بها النجاح. لكن يمكن للتكنولوجيا - حتى تلك منخفضة المستوى - سد الفجوات التعليمية التي أحدثها الوباء.

وإن ما سبق أمر بالغ األهمية، ألنه في حالة فشل التعليم، سيتبع ذلك مشاكل اجتماعية. ونظرًا إلى قوة العالقة بين األداء 
التعليمي والنمو االقتصادي، فإن البلدان النامية، التي تتدنى فيها مهارات القوى العاملة، ستعاني للحاق بركب البلدان الغنية. 
إن إرسال الطالب الذين عاشوا في فترة الجائحة إلى سوق العمل من دون أن يتسلحوا بالمهارات المناسبة ربما يؤدي إلى زيادة 

االضطرابات االجتماعية وإعاقة جهود البلدان الفقيرة لتحسين الظروف المعيشية.

في البلدان الفقيرة، يمكن أن تساعد الخدمات منخفضة التقنية الطالب 
على العودة إلى المسار الصحيح 

بقلم سيلفيا غاالر أرتال ومارتن هامبورغ ونيهان كوسيليتشي بالنشي
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في ذروة الوباء، كان أكثر من 85% من الطالب في جميع أنحاء العالم متسربين من المدرسة النظامية، وفقد 40% من الطالب 
على مستوى العالم كل اتصال مع معلميهم. يقدر البنك الدولي أن التكاليف االقتصادية للخسائر التعليمية الناجمة 

عن الوباء قد تصل إلى تريليونات الدوالرات على مستوى العالم. 

كانت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هي األشد تضررًا. ووفًقا لتقارير اليونيسكو )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة(، أُغلقت المدارس في البلدان ذات الدخل المرتفع لمدة 53 يوًما في المتوسط في عام 2020، في حين أُغلقت المدارس 
ا. لم يكن التعلم عبر اإلنترنت خيارًا للعديد من الطالب، رغم محاولة  في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمعدل 115 يوًم
بعض البلدان تقديم دروس عبر البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية. نمت الفجوات التعليمية بين الطالب، ووجد المعلمون أنفسهم 

ا. مرة أخرى في الفصل الدراسي مع أطفال في مستويات متفاوتة جذريً

عمل البنك األوروبي لالستثمار بجد خالل فترة الجائحة لتحسين الرعاية الصحية وتعزيز االقتصاد في البلدان في جميع أنحاء 
العالم، فضاًل عن استثماره في تحسين المدارس والخدمات الرقمية، بما في ذلك التعلم عبر اإلنترنت في المنزل:

في شباط/فبراير 2022، ُمنح المغرب قرًضا بقيمة 102.5 مليون يورو للمساعدة في بناء 150 مدرسة مجتمعية في عدة مناطق 	 
بالبالد. تبرعت المفوضية األوروبية بمبلغ 500 ألف يورو لمساعدة المغرب على دفع تكاليف أجهزة الحاسوب وتوصيالت 

اإلنترنت لطالب الجامعات الذين يدرسون من المنزل خالل األزمة.

وذهب الفائض، وقدره 8 ماليين يورو من القرض، إلى تونس لتحسين المدارس في البالد وإبقائها مفتوحة خالل فترة الجائحة. 	 
وفي أسبوع واحد فقط، تم طلب 750 ألف قناع وجه و102500 لتر من معقم اليدين لـ240 ألف طالب و160 ألف معلم 

وموظف.

في كانون األول/ديسمبر 2021، وقعنا على قرض بقيمة 70 مليون يورو لمساعدة صربيا على تركيب وصالت اإلنترنت السريعة 	 
في جميع أنحاء البالد، والسماح لمزيد من األشخاص بالعمل من المنزل وضمان حصول األطفال على تعليم جيد حتى إذا 
كان عليهم مواظبة الدراسة عبر اإلنترنت. كما تم توفير قرض إضافي آخر إلى جانب قرض البنك األوروبي لالستثمار بقيمة 65 
مليون يورو لصربيا في عام 2020 لتحديث المدارس االبتدائية والثانوية وتوفير معدات رقمية جديدة واتصال وتدريب لـ50 

ألف معلم مدرسة.

التواصل باستخدام التكنولوجيا البدائية

وكما جرى في مشروع بوتسوانا، استخدمت بنغالديش ونيبال والبرازيل الهاتف أيًضا لالتصال أو إرسال رسائل نصية إلى أولياء 
األمور ومقدمي الرعاية والطالب، محققة نتائج تعليمية ناجحة. بينما أثبتت حمالت الهاتف المحمول كفاءتها من حيث التكلفة 
في متابعة الطالب ودعمهم، ال تستخدمها سوى بعض الحكومات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تستخدمها %17 

فقط من الحكومات في البلدان منخفضة الدخل و57% في البلدان متوسطة الدخل.

وتجبر الجائحة - والفجوات في التعلُّم التي أحدثها - الحكومات والمعلمين على إلقاء نظرة أخرى على األدوات الرقمية وتحسين 
االتصال. وستكون النتائج حيوية لجيل كامل من الشباب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

سيلفيا غاالر أرتال، ومارتن هامبورغ، ونيهان كوسيليتشي بالنشي، هم خبراء اقتصاديون في مجال التعليم في البنك األوروبي 
لالستثمار.

 في حالة فشل التعليم، سيتبع ذلك مشاكل اجتماعية. 
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الطريق إىل وقود أفضل

لم يكن لدى إيزابيل جيبرت طوال عقد من الزمان إال هدف مهني واحد فقط: خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة واالقتصاد 
األوسع قدر اإلمكان.

تقول جيبرت، التي تقود مشروًعا طموًحا الستثمار الهيدروجين األخضر للحكومة األلمانية: "كنت دائًما مهتمة بالفرص المتنوعة 
المتوفرة لتحويل نظام الطاقة لدينا وتحقيق سبل عيش مستدامة. وتعرفت على الهيدروجين األخضر قبل عشر سنوات في 

الجامعة. في الوقت الحاضر، أصبح استخدامه شائًعا، لكنه كان محدًدا جًدا قبل عقد من الزمان".

 Gesellschaft für جيبرت متخصصة في التحوُّل في استخدام الطاقة في مكتب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في باريس، أو
Internationale Zusammenarbeit، وهي الوكالة األلمانية المسؤولة عن االستثمار اإلنمائي في جميع أنحاء العالم. وفي أواخر 
ا مع البنك األوروبي لالستثمار للعمل كفريق واحد في صندوق استئماني للهيدروجين  عام 2021، وقعت الحكومة األلمانية اتفاقً
األخضر، سيبدأ بموجبه البنك والوكالة األلمانية للتعاون الدولي في استخدام الصندوق في عام 2022 لمساعدة البلدان في جميع 
أنحاء العالم على صنع أو استخدام الهيدروجين األخضر. ساهمت ألمانيا بمبلغ 25 مليون يورو في الصندوق، ونرحب بالمزيد من 

التبرعات من البلدان األخرى.

تقول جيبرت: "الهيدروجين األخضر هو خيار للميل األخير من إزالة الكربون للقطاعات التي يصعب التخفيف من مستوياته فيها. 
ويمكن أن يكون للهيدروجين األخضر آثار إيجابية، على المناخ وأيًضا على باقي األهداف اإلنمائية األخرى".

الجانبان الجيد والسيئ

الهيدروجين األخضر  إنتاج  للبيئة، ومنها ما هو سيئ. يتم  الهيدروجين، منها ما هو جيد  وثمة طرق مختلفة عديدة لصنع 
باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الماء، في حين يتكون الهيدروجين البني عبر حرق الفحم ويمثل 

أكثر من 90% من إنتاج الهيدروجين العالمي.

ى  ويجب أن نخفض االنبعاثات بشكل كبير إن أردنا الوصول إلى عالم محايد من حيث الكربون بحلول منتصف القرن كما توخَّ
اتفاق باريس. ينظر الكثير من الناس إلى الهيدروجين األخضر على أنه مفتاح لتحقيق هذه األهداف. وسيقدم صندوق الهيدروجين 
الجديد مساعدة فنية لمساعدة البلدان على دمج الهيدروجين األخضر في خططها الوطنية المتعلقة بالمناخ وتحديد مشاريع 

الهيدروجين.

يمكن للهيدروجين األخضر أن يمأل الفجوات في أهدافنا المناخية 

بقلم ميالني مازيير
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 ال يزال ثمة حواجز كثيرة أمام استخدام الهيدروجين على 
نطاق واسع وحاجة كبيرة للتثقيف حوله. 

الفجوات في الطاقة المتجددة

ليس من الممكن باستخدام التكنولوجيا الحالية إنتاج ما يكفي من الكهرباء الخضراء المراعية لالعتبارات البيئية لتحل محل 
الوقود األحفوري )خاصة للصناعات الكيماوية والصلب(. ولدى الهيدروجين األخضر إمكانات هائلة لخدمة هذه األجزاء من االقتصاد.

ا، إذ ليس من السهل  لكن تحذر جيبرت، كمسؤولة في الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، من أن الهيدروجين األخضر ليس حاًل سحريً
نقله بطرق مستدامة ويتم فقدان الكثير من الطاقة عند تصنيع الهيدروجين. هناك حلول لهذه التحديات، لكنها بحاجة إلى مزيد 
ا، يجب أن تكون الكهرباء من المصادر الخضراء هي األولوية، كما تقول، ولكن عندما ال  من البحث والتطوير. كلما كان ذلك ممكًن

يكون ذلك متاًحا، فإن الهيدروجين األخضر هو بديل جيد.

ميالني مازير،  متخصصة في العالقات مع المانحين في البنك األوروبي لالستثمار في العالم.
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التعاون الدولي والمؤسسات التي بنتها الشراكات العالمية هي أفضل أدواتنا لمواجهة التحديات الملحة. وتعد المؤسسات إن 
نى لهذه الشراكات، إذ تساهم في إرساء الرخاء، وتدعم البلدان في مسارها نحو  المالية متعددة األطراف من بين أقوى البُ

الخروج من الفقر ومعالجة التهديدات الوجودية، مثل تغير المناخ والوباء العالمي.

ا في فريق أوروبا، ويعمل بشكل وثيق مع المفوضية األوروبية وبلدان االتحاد  ويعتبر البنك األوروبي لالستثمار عضًوا رئيسيً
األوروبي. نحن واحدة من العديد من مؤسسات االتحاد األوروبي التي تعمل مع الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية لتحسين 
الظروف المعيشية في جميع أنحاء العالم. يشرح هذا التقرير كيف يتصدى البنك للعديد من التهديدات - من إنتاج اللقاحات في 
أفريقيا جنوب الصحراء إلى تمكين المرأة في أمريكا الالتينية وأفريقيا، مرورًا بتوفير اإلمدادات الطبية للرعاة في المناطق النائية 

من كينيا واستصالح الغابات المتضررة في كولومبيا.

وسواء أكنا ندعم الطاقة المتجددة في الجزر الصغيرة في جنوب شرق آسيا، أو نحد من التلوث المروري في أكبر مدن مصر، أو 
نوفر اتصاالت اإلنترنت في مئات المدارس في صربيا لتحسين التعلم عبر اإلنترنت، أو نفكر مسبًقا في إعادة إعمار أوكرانيا، فإن 
ل على األرض واألدوات المالية المبتكرة التي تشجع  هدفنا هو تعظيم االستفادة من كل يورو يتم استثماره من خالل العمل المفصَّ
القطاعين العام والخاص على العمل مًعا لتقليل مخاطر االستثمار. وفي النهاية، نهدف إلى أن يُفضي كل هذا إلى مجتمعات 

وبيئات عمل يشارك فيها الجميع على قدم المساواة وبشكل كامل.

يعمل البنك األوروبي لالستثمار في العالم على تقريب البنك األوروبي لالستثمار من األفراد والشركات والمؤسسات المحلية. 
يعمل فرعنا الجديد لشؤون التنمية على إنشاء محاور إقليمية لصرف التمويل بشكل أسرع وإلحاق خبراء إقليميين ودوليين 
بمكاتب خارج االتحاد األوروبي. سيعمل هؤالء الخبراء بجد مع الشركاء في كل مكان لدعم المشاريع في مجاالت تطوير البنية 
التحتية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية وتغير المناخ، مع تقديم المزيد من التمويل األصغر المحلي في المناطق التي ال 
يتمكن فيها الناس في كثير من األحيان من الحصول على خدمات البنوك. عندما يتمكن الناس من الحصول على قروض، توظف 
الشركات المزيد من العمال، وتصبح المرأة مستقلة، ويتم تقليل النزوح القسري ويمكن لألسر أن تشق طريقها للخروج من الفقر.

يعتبر البنك األوروبي لالستثمار في العالم اتجاًها جديًدا يتيح لنا زيادة تأثير صناديق تمويل التنمية المحدودة، وبالتالي تحقيق 
األهداف العالمية لالتحاد األوروبي وشركائه. يريد البنك األوروبي لالستثمار والبنك األوروبي لالستثمار في العالم المساعدة في 
بناء عالم يتمتع فيه جميع األشخاص - من مختلف الثقافات واألديان والتاريخ - بفرصة متساوية لتحقيق النجاح االقتصادي 

والحياة الرغيدة، بدعم من المجتمعات المستدامة التي تحمي مستقبل كوكبنا.

ليليانا بافلوفا وأمبرواز فيول وتوماس أوستروس 
نواب الرئيس لشؤون التنمية

كلمة أخرية 

السالم واالزدهار
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يتوفر تحليل لألثر االقتصادي الستثامراتنا خارج االتحاد 
األورويب يف املجلد املصاحب لهذا املنشور،

تقرير البنك األورويب لالستثامر يف العامل: األثر. 
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