
  بازارهای کارآفرينی جنسيتی
  

  نامه  فصلندومي
  ٢٠٠٧  آوريل :  خبرنامه ی جهانی 

  
IFC GEM     ا د ت ين شما را دعوت می کن ه ی  دهم ه      فصل نام ن سازمان را مطالع  اي

نامه با اين هدف طراحی شده است که بازرگانان زن را در ارتباط با  اين فصل  .نماييد
د                تحقيقات مورد نظر و م      ، وقايع مهم  رار ده ا يکديگر ق اط ب ر از آن در ارتب  در   !هم ت

ار          ان           ، اينجا ما شرح خالصه ای از اخب ستقيم را بي اط م ابع ارتب دادها و ديگر من  روي
رده      ر ک د شما را درگي د     ، می کنيم که شما و افرادی مانن اهی ده ام بخشيده و آگ    .    اله

راهم    رای ف ا ب يم ت ی کن الش م ای ممکن و مناسب ت ر ج شتر در ه ات بي اختن جزئي س
      .  ارتباط هايی را با ساير منابع برقرار بنماييم

  
ای شرکت    ت ه ورد فعالي اتی در م امل اطالع ماره ش ن ش م اي ار مه انی  و بانکIFCاخب امل  ( جه از ش    آغ

اير   از  خبری گزارش های ، ) برنامه ی بانک داری زنان در تانزانيا و اوگاندا  ابع    س ا شامل    (  من يزه ی ج
ه ان کارتي ار عمل زن ان ، )ابتک ی در سراسر جه دادهای آت امل   (  روي ومی ش وال عم ه ی ام نشست دبيرخان

 )  ليگ زنان لبنان در تجارتشامل   (  و ارتباط با پايگاه های الکترونيکی مفيد) وزرای امور زنان در اوگاندا 
اال     اصلی بر روی    شماره ها در اين شماره نيز تمرکز        ی   مانند همه  .  می باشد  مالک شرکت دی   ،   جولين اوم

انوايی ،          است که    اليت با مسئوليت محدود    وه ، ن دات آب مي وده و شامل تولي تجارتی بسيار پيشرفته در اوگاندا ب
  . زراعت و هتل داری در سطوح محدود می باشد

  
 اگر شما يا انجمن  .دهدئه می  اخبار و اطالعات مفيدی را به کارآفرينان زن سراسر دنيا ارا ،  اين خبرنامه

يا تمايل داريد  ، تجاريتان قصد داريد برنامه ای را برگزار نماييد و می خواهيد همگان از آن باخبر شوند
   بيشتری را در زمينه های خاص کسب نماييد  اطالعات  يا داستان موفقيت آميزی را به گوش ديگران برسانيد

اين خبرنامه متعلق به شماست و می   . ارسال نماييد  آدرس الکترونيکی ما   می توانيد درخواست خود را به، 
عربی و   ، به زبان های فرانسهGEMخبرنامه ی  .  خواهيم که شما هم در تهيه ی آن مشارکت داشته باشيد

      .  فارسی ترجمه شده است
  

  اخبار
  

   و گروه بانک جهانی IFC GEM  به اخبار مربوط
  

   تمرکز اصلی کنفرانس برلين بر توانمند سازی اقتصادی زنان 
  

به  ، و گروه بانک جهانی در فوريه ی امسال OECDگروهی از دولت های اروپايی ، 
 گرد هم جمع شده و به  برگزار شده بود ، برلينکه در شهر کنفرانسی منظور شرکت در
 مراسم افتتاحيه ی اين  . برای افزايش قدرت اقتصادی زنان پرداختندبررسی راه هايی 

کنفرانس توسط صدر اعظم آلمان ، آنجال مرکل و وزير توسعه ی اين کشور هايد ماری 
ويزورک زول صورت گرفته و بقيه ی مباحث کنفرانس بر نحوه ی اجرای برنامه ی 

ال گذشته آغاز شده و هدف از عمل جنسيتی بانک جهانی تمرکز داشت که در سپتامبر س
 صدر اعظم .آن افزايش تعداد زنان توانمندی است که بتوانند در فرايند های اقتصادی مشارکت داشته باشند 

دولت اميدوارم که به واسطه ی حضور خود به عنوان صدر اعظم : " مرکل در مراسم افتتاحيه اعالم کردند 
 بتوانم  ، و نماينده ی شورای اتحاديه ی اروپاG8 گروه هشت فدرال و جايگاه اخير خود به عنوان رئيس

شرکت کنندگان در اين . " حمايت کامل خود از اجرای برنامه ی عمل جنسيتی بانک جهانی  را نشان دهم 
 و رشد در آفريقا ، نقش زنان در امور مالی و   ، حکومت گریجنسيتکنفرانس به بررسی مسائل مربوط به 

ی  ، کمک و همياری زنان در بخش توليد ، جايگاه حقوقی آنها و ميزان دسترسی توسعه ی بخش خصوص
 در اين کنفرانس هماهنگی دسترسی به جلسه ی مربوط به  GEMنقش. زنان به منابع اقتصادی پرداخته اند 

   براي آسب اطالعات بيشتر  .مسائل مالی بود 
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IFC رديف اعتباراتی خود را برای بانک اکسيم در تانزانيا گسترش داد  

   
 و بانک اکسيم در تانزانيا قراردادی با رديف  IFC، در فوريه ی امسال  

ه به واسطه ی آن بانک اکسيم بتواند  ميليون دالر امضا کردند ک۵اعتباراتی 
 خصوصا زنان صاحب کارآفرينی ،پاسخ گوی نياز های مالی مشتريان زن 

 خدماتی را جهت کمک به بانک برای IFC GEM. های خرد و متوسط باشد 
دسترسی به بازار زنان و بنيان گزاری تجارت ها  ارائه داده و دوره های 

.  زنان کارآفرين برگزار خواهد نمود آموزشی را در حوزه ی مديريت برای
در رابطه با موانعی است  IFC GEMتسهيالت وام ارائه شده در اين قسمت بخشی از روند پيگيری تحقيقات 

 و به   و رشد صورت گرفته جنسيتیکه زنان کارآفرين با آن مواجه هستند که از طريق برنامه ی ارزيابی 
در .  به شمار می رود  در اين راستانابع مالی يکی از مهم ترين موانعواسطه ی آن معلوم شد که دسترسی به م

مراسم امضای اين قرارداد ، بانک اکسيم متعهد شد که يک ميليون دالر از اعتبارات تخصيصی را به شرکت 
وام و اعتبارات سيرو با مسئوليت محدود واگزار نمايد که شرکت خدمات وامی کوچکی است که توسط زنان 

 IFCفوريه ی امسال نيز گروه .  به زنان قشرهای کم درآمد ارائه می دهد  خدماتی را و گذاری شدهپايه 
GEM  تانزانيايی بود که تمرکز زنان کارآفرين  ميزبان دوره ی آموزشی  نحوه ی دسترسی به بازار برای 

   براي آسب اطالعات بيشتر . اصلی آن بر روی صادرات در دارالسالم  و زنزيبر بود 
 

IFC حمايت می کندزنان کارآفرين با تخصيص وام و برگزاری دوره ی آموزشی در اوگاندا از   
  

 در اوگاندا برنامه ی زنان  DFCUيست و هفتم فوريه ی امسال گروه در ب
 IFC ميليون دالری ٢خود را آغاز نمود که از حمايت رديف اعتباراتی  

شری بوث بلر کيوسی  در مراسم افتتاحيه ی اين برنامه . برخوردار گرديد 
ينی  در صد کارآفر۴٠با وجود اين که زنان اوگاندايی : " در اوگاندا گفت 

 در صد اعتبارات ٩خصوصی اين کشور را تشکيل می دهند اما تنها بيانگر 
امکان می دهد تا  DFCU به IFCوام تخصيصی از سوی . " هستند 

نيازهای مالی مشتريان زن خود را پاسخ گو بوده و همواره از مشاوره های 
. ارآفرين برخوردار خواهد بود  در رابطه با دوره های آموزشی برای بانک ها و زنان کIFC GEMمتمرکز 

 ميزبان دوره های آموزشی زنان کارآفرين IFC GEMدر بخش مشارکت با ارائه کنندگان خدمات تجاری نيز 
   براي آسب اطالعات بيشتر . در حوزه ی تجارت و مديريت مالی بوده است 

  
IFC و جنسيت و نيومونت بر مسائل HIV تمرکز دارند  غنا معدنی  ايدز در عمليات  

  
شرکت  توافق نامه ی همکاری های مشترکی را با IFCزمستان امسال  

ی های خرد و متوسط در منطقه ی آفرين کارد تا از نيومونت گلد غنا امضا نمو
تاکيد اصلی  . برونگ آهافو ی غنا واقع در معدن آهافوی نيومونت حمايت کنند

 ايدز را نيز به HIVاين برنامه بر حمايت از زنان کارآفرين بوده و مسئله ی 
مه ا وارد برنIFC GEM از طريق IFCواسطه ی برنامه ی مبارزه با ايدز 

 را در جنسيتیهمچنين نيومونت يک متخصص . موزشی خواهد نمود های آ
بخش امور خارجی خود منسوب نموده که هدف از اين کار بهبود سطح توانمند 

    . کليک کنيد اينجا اتماس با م و اطالعات بيشتر برای کسب .سازی زنان در جوامع محلی است 
 

  بانک جهانی  روز جهانی زن توسطبزرگداشت
  

 روز جهانی زن  ،  امسال با برگزاری برنامه های متنوعبانک جهانیگروه 
پانگه آ آرتيزان مارکت و کافه ، .  را جشن گرفت  )  مارس٨برابر با ( 

بود که نامزد " آب "  اکران فيلمی به نام  ميزبانGEM وايتال ويسز و 
 که صورت گرفت آن گفتگويی با سومالی مام جايزه ی اسکار بوده و متعاقب

   مبارزه نمودهجنسیيک فعال کامبوجی است که عليه سوء استفاده و جسارت 
 آدرس پايگاه الکترونيکی  برای مراجعه به ( می باشد AFESIPو بنيانگزار 

http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/IFC_Helps_Women_in_Emerging_Mkts
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/IFC_Helps_Women_in_Emerging_Mkts
mailto:Nafrica@ifc.org


 ميزبان مسئولين اجرايی شرکت های بانک جهانی گاز و معادن گروه نفت ،) .  کليک نماييد اينجااين بنياد 
بانک جهانی . بزرگ در بحث و بررسی مربوط به توانمند سازی اقتصادی زنان و توسعه ی پايدار بوده اند 

و ارتباط آن با سياست های اقتصاد کالن  در رابطه با جنسيت IMFميزبان يک سخنرانی در رابطه با تحقيق 
تربراي آسب اطالعات بيش .  مارس بود ٨سم بزرگداشت و همچنين مرا

 
  تمرکز سمپوزيوم بر جنسيت و توسعه  در ليبريا 

  
 ، يونيفم و برنامه ی امنيت منسجم سازماندهی شده بانک جهانی  که توسط سمپوزيومی

 شرکت کننده از زنان رهبر در سطوح دولتی و جامعه ی مدنی از ليبريا ١٩ ميزبان  ، بود
بود که به منظور بررسی نحوه ی مشارکت و کمک زنان در انسجام صلح و رهبری 

اوليه ی تعريف شده در  تحت ستون های  ،تالش های انجام شده در جهت بازسازی
بانک  بنيان گزاری شده توسط جنسيتی برنامه ی عمل   ازراهبردهای کاهش فقر و حمايت

براي آسب اطالعات بيشتر  .  گرد هم جمع شده بودند جهانی
  
  ان اجالس رهبری برای زنان در آفريقا وايتال ويسز ميزب

  
 به همراه شرکای آفريقايی و بين المللی خود برنامه ی زشرکت جهانی وايتال ويس

جديدی را در وايتال ويسز آفريقا تحت عنوان اجالس رهبری برای زنان و دختران در 
ان و در اين اجالس زن. امسال برگزار نمود  ی کيپ تاون آفريقای جنوبی در ژانويه

دخترانی که رهبران نوظهور و با سابقه ی کشورهای مختلف بودند برای بررسی 
: عبارتند از اين موارد گرد هم جمع آمدند که برخی از چالش های بسيار مهم آفريقا 

 ايدز و حکومت گری  HIVتوسعه ی اقتصادی ، تجارت ، خشونت عليه زنان ، 
 و رشد بود جنسيتی مورد مطالعه ی برنامه ی ارزيابی  ميزبان شرکايی از کشورهاIFC GEM. مطلوب 

که در جلسه ی مربوط به ايجاد محيط های توانمند ساز برای زنان کارآفرين بخشی از کار خود را ارائه 
براي آسب اطالعات بيشتر . نمودند

  

   اخبارادامه ی

شرکت تعاونی چالش های هزاره  سياست های (MCC) خود را اعالم می کندجنسيتی

MCC   ل های               زمستان امسال ق تحلي سيتی  سياست های رسمی را جهت تلفي  جن
ود              وويچ در         . در برنامه های کمک رسانی خود اعالم نم فير دانيل ای س اب آق جن

ت   ه گف م افتتاحي د ده : " مراس ای حاصل از چن ه ه ات تجرب اری و تحقيق ه ی ک
ری      ا براب ه ن د ک ی ده شان م سيتین د     جن ه رش ی ب م دسترس ع مه ی از موان  يک

زود      . " اقتصادی پايدار و طوالنی مدت و ريشه کنی فقر است             ين اف د     : " وی همچن د   MCCسازمانی مانن  باي
ده     سياست هايی را داشته باشد که به صراحت بيانگر اعتقادات آن بوده ؛ همچنين اين سياست       شان دهن د ن ا باي ه

ند  جنسيتیی راه های عملی جهت تضمين برابری       د     . "  در برنامه های ما باش ن سياست در کشورهايی مانن اي
ه در آن                  راه داشته ک ه هم ه ظرفيت           MCCپادشاهی له سو تو نتايج مثبتی ب وط ب انون مرب را از تصويب ق  اخي
ود جا   وده است       حقوقی افراد متاهل حمايت نموده و هدف از آن بهب ان متاهل ب وقی زن اه حق رای کسب       .يگ ب

 اطالعات بيشتر

   و افزايش فقر جنسيتیتعصب 

بر اساس تحقيقی که اخيرا توسط يونيسف ، آژانس مخصوص رسيدگی به امور کودکان 
 انجام شده نشان می دهد که نابرابری بين زنان و مردان در منزل باعث  ، تحدسازمان ملل م

 اين گزارش نشان می . کاهش سطح سالمت کودکان و افزايش ميزان فقر خانواده می شود 
دهد که در بخش تحصيل و اشتغال ، دختران و زنان از فرصت های بسيار کمی برخواردار 

  .  محروميت و فقر سوق می دهد سویآنها را به هستند و اين واقعيت به خودی خود 
  

http://www.mcc.gov/index.php
http://www.afesip.org/
mailto:jcutura@ifc.org
http://www.huntalternatives.org/pages/7304_liberia_gender_symposium.cfm
http://www.vitalvoices.org/desktopdefault.aspx?page_id=406
http://www.mcc.gov/press/releases/2006/release-121206-genderpolicy.php
http://www.mcc.gov/press/releases/2006/release-121206-genderpolicy.php


 برای کسب اطالعات بيشتر 
  

  زنان جوان توسط بازارهای دانشکده ها مهارت های کارآفرينی خود را توسعه می بخشند
  

تی در دانشکده ی زنان دوبی بازار دانشکده ای که برای دانشجويان زن امارا
تشکيل شد با ارائه ی فرصتی به دانشجويان جهت خلق و اجرای ايده های متنوع 

 و توسعه ی مهارت   باعث رشد ،تجاری خود از تهيه غذا تا طراحی تی شرت ها
ق کامال در واحدهای اين الگوی آموزشی خال. های کارآفرينی آنها می شود 

خود کار س کيفيت آموخته ها و بازدهی ادرسی تلفيق شده و دانشجويان بر اس
برای اطالعات بيشتر و تماس  .مورد ارزيابی قرار گرفته و امتياز کسب می کنند 

.يک کنيد  کلبا ما  اينجا

  جايزه ی ابتکار عمل زنان کارتيه 

ه        انی ک داد زن ه  صاحبان تجارت هستند    جهت تشويق و افزايش تع  و اجالس   ، کارتي
ر   ان در اکتب اعی زن صادی و اجتم شکيل داده و  ٢٠٠۶اقت شترکی را ت ای م  نيروه

اي   اهدای  .مراسم اعطای جوايز ابتکار عمل زنان کارتيه را برگزار نمودند          زه ،  اين ج
نج  اجرای  مراسمی است که ساالنه به منظور بزرگداشت       شامل   ون   پ روژه ی    ميلي  پ

ه          . ابتکاری از سوی زنان برگزار می شود   ن برنام رای ارسال درخواست جهت شرکت در اي آخرين مهلت ب
ب اطالعات بيشتربرای کس   .  می باشد٢٠٠٧ آوريل ١۵

   ميليون دالر به آموزش زنان و دختران تخصيص می دهد۵بنياد اکسون موبيل 

 ميليون دالر از اعتبارات خود را به صورت وام ۵بنياد اکسون مبيل قصد دارد 
در اختيار سازمان هايی قرار دهد که هدف آنها بهبود آموزش و فرصت ها 

پروژه هايی که به . ال توسعه است برای زنان و دختران در کشورهای در ح
اين ترتيب بودجه ی خود را تامين می کنند باعث کاهش موانعی می شوند که 
دختران را از حضور در مدرسه بازداشته و به زنان آموزش می دهند که 

   را بنيان گذاری کرده  و يا سازمان غير انتفاعیی را آغاز نموده چگونه تجارت
براي آسب اطالعات بيشتر . د بخشند   را بهبواين موارديا 

  مراسم جوايز بين المللی زنان کارج

مارس امسال اداره ی کل دولت اياالت متحده در مراسم اعطای جوايز به زنان 
شايان ذکر است . کارج سهم داشته و دبير دولت ، کوندوليزا رايس ميزبان آن بود 

که اين تنها مراسمی است که اداره ی کل دولتی به زنان نوظهور در سراسر جهان 
 زن را به عنوان ٨٢سفارتخانه های اياالت متحده از سراسر جهان . کمک می کند 

 کمک های خود در راستای ارتقای سطح آزادی به خاطرنامزدهای دريافت جوايز 
براي آسب اطالعات بيشتر . ، عدالت ، صلح و برابری معرفی نمودند 

 

 سخنان الهام بخش  

همانطور که مسائلی چون تغييرات اقليمی و تنوع زيست شناختی نشان می دهند ، ما قادر نيستيم به     “    
مندسازی زنان به عنوان عوامل فعال در اين بيانگر اهميت و نياز به توان. تنهايی با مشکالت خود مبارزه کنيم 

  سراسر جهان است تا بتوانند شبکه هايی را به وجود آورده و در رابطه با مشکلالت عملی و راه حل های 
   “ . بالقوه ی آن به تبادل تجربيات بپردازند 

  
    صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان ، آنجال مرکل  -

http://news.bbc.co.uk/2/south_asia/6162959.stm
mailto:monica.gallant@hct.ac.ae%20%3cmonica.gallant@hct.ac.ae%3e
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http://home.businesswire.com/
http://www.state.gov/g/wi/c21693.htm


 
  

     :   تازه های خبر
  

   ، مالک شرکت دياليت با مسئوليت محدودجولين اوماال
  

دايی و صاحب              کارآفرين  يکی از جولين اوماال    رژی اوگان ر ان ان موفق و پ
وه        د آب مي ه ی تولي شرکت دياليت با مسئوليت محدود می باشد که در زمين

د    ، ی نماي ت م دود فعالي طوح مح ل داری در س ت و هت انوايی ، زراع .   ن
ا متواض   التی ي ز خج ولين هرگ ت ج وده اس وانی او  .ع نب  در دوران ج

ده ی پروران انی را در سر م يمی آرزوی خلب وده   و عاشق ش  و فيزيک ب
د      با کمک مالی خود به او        شيکی از دوستان  . است   ا   اين امکان را می ده  ت

د      و در رشته  ی علوم ميوه ها         به اسرائيل رفته   ه تجارت          .   تحصيل نماي دا شروع ب ه اوگان  پس از بازگشت ب
ن    .  و به اين ترتيب تمامی پول خود را از دست داد              نمود ولی متاسفانه در اين راه از او کاله برداری شد           ا اي ام

دا مساله باعث ياس و نااميدی او نشد و مجددا از            ه تالش     شروع    ابت رد  ب امزد  ٢٠٠٠ در سال   . ک ان   " او ن زن
 شد و توانست از آنجا يک ماشين آب      ر به بلژيک  و برنده ی يک بليط هواپيما برای سف        شده  " جوان تاجر سال    

  .  ميوه گيری وارد کند
  

الی جهت                تقاضای توليدات جولين بسيار افزايش يافته         ، ٢٠٠٠در سال    ه ی م رای دريافت کمک هزين و او ب
ود         ه نم دا مراجع ذاری در اوگان ات سرمايه گ ه مقام ه   .  گسترش فعاليت های خود ب ين تجارت خود را ب همچن

ود سترش دادس رين است   .  ان گ سترده ت دا گ ون زراعت او در اوگان م اکن وده و ه د نم ريعا رش رکت او س .  ش
يش از                  توليدات اين مزرعه شامل ذرت       ر در آن     ١٠٠و لوبيا است که به برنامه ی جهانی غذا ارائه شده و ب  نف

يکی    . ت و مسائلی رو به رو شد        حتی در اين مرحله نيز او با بانکدارهای اين کشور با مشکال             .کار می کنند    
ه بانک ماهيت            ،   از بانک هايی که او با آنها کار می کرد          رد ک چک های او را برگشت زده و وی احساس ک

ن بانک دريافت         DFCU او اخيرا به بانک   . کار او را درک نمی کند      د وامی را از اي ا بتوان وده ت ه نم  مراجع
يش نيازهای د         . نمايد ارت های          DFCUريافت وام از بانک       به عنوان يکی از پ  او در يکی از سمينارهای مه

 اين دوره  : "او می گويد .   مديريت وام ها پی ببرد ی  نمود تا بهتر به ماهيت و نحوه      رکتتجاری اين بانک ش   
امال             د ی آموزشی به من اعتماد به نفس داده و ک رده ام           رون سيار    .  دريافت وام از بانک را درک ک ن دوره ب  اي

  . " خوب و آموزنده بود 
  

ويی و مصاحبه                            ا شده و موضوع اصلی مباحث رادي ارآفرين اعط او برنده ی چندين جايزه است که به زنان ک
د     جولين نقشه های بزرگ تر ی     . های تلويزيونی در اوگاندا بوده است      را برای تجارت خود در سر می پروران

انده و ساخت ساختمانی ديگر را آغز        او تصميم دارد که ساخت مسافرخانه  ی کوچک خود          .  ان رس ه پاي  را ب
ز  و  توليد نموده  را   و ارزن   ذرت    ،   همچنين محصوالت جديدی مانند آرد    . نمايد    قصد دارد صادرات خود     ني

  .  دهد گسترشبه سودان و کشورهای ديگر 
 

 تجاری زنان تمرکز دارد      هر کدام از بخش های تازه های خبر در خبرنامه های تجاری زنان يا بر انجمن های                
ای سطح                 ارآفرين  که موفق به اجرای ايده های خالق و روندهايی شده اند که باعث ارتق ا           ک ان می شود و ي ی زن

 می توانيد داستان ،  اگر شما هم تمايل داريد     .   و الهام بخش که موفقيت هايی کسب نموده اند         زنان کارآفرين بر  
رای ات ب ام جزئي ا تم هموفقيت خود را ب ا ب ست الکترونيکی   م د آدرس پ ی صبرانه منتظر  . ارسال نمايي   ب

     .  دريافت داستان های شما هستيم 
  

IFC GEM     رای شرکت ه فرصت را ب ارآفرين   صميمانه از آويس چارلز تشکر می نمايد که داوطلبان ان ک  زن
ار    .  فراهم نمود  برگزار شد ،  در زمستان امسال در زنزبير کهبی در دوره ی آموزش بازاريا     ن ک ازخورد اي ب

  .  مراجعه کنيد پايگاه الکترونيکی آدرس  اينبرای کسب اطالعات بيشتر از کار وی به. فوق العاده بود 

  
  فراخوان برای مشاوران جويای کار
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http://www.avischarles.com/


IFC GEM           سيت ه ی توسعه ی بخش خصوصی و جن ه در زمين ی است ک جويای همکاری با زنان يا مردان
ود              فعالند د ب ده خواه ه داشته و              .  که به صورت قراردادهای کوتاه مدت در آين ه تجرب ن زمين م در اي اگر شما ه

ن             ه اي ود را ب ات خ ا اطالع ردد لطف ت گ ا ثب اتی م ک اطالع ما در بان م ش ه اس د ک ل داري ست   تماي آدرس پ
      .  ارسال نماييدالکترونيکی

  
 

  ويدادها ر
  

  فدراسيون جهانی سازمان های مهندسی 
  
توانمند سازی زنان در زمينه " اين گرد هم آيی بين المللی در رابطه با :  ژوئن ، تونس ٨ تا ۶

 گسترش حمايت از مهندسين زن و زنان عالقمند به مهندسی  با هدف "های مهندسی و فناوری 
   برای کسب اطالعات بيشتر .  برگزار خواهد شد  در سراسر جهان ،

  
  

   FTو جايزه ی بانکداری پايدار کنفرانس 
  

 در نظر IFCجايزه ای که از طرف فايننشال تايمز و :  ژوئن ، لندن ٧
ته شده به معرفی بانک هايی می پردازد که در زمينه ی تلفيق اهداف گرف

 اجتماعی ، زيست محيطی و حکومت گری مشترک در فعاليت های خود 
براي آسب اطالعات بيشتر  . پيشگام بوده و ابتکار عمل داشته اند

  
نشست وزرای امور زنان : دبيرخانه ی اموال عمومی 

 
ن  ١٤ تا   ١١ دا      ،    ژوئ اال ، اوگان وال        : کامپ ن نشست وزرای ام در اي

سيت  عمومی که مسئول امور زنان و   ا موضوع    جن امين  "  هستند ب ت
ری    ت براب الی جه ابع م سيتیمن عه و   جن ه توس تيابی ب رای دس  ب

    برای کسب اطالعات بيشتر. گرد هم خواهند آمد " دموکراسی 
  
  

   رهبری و توانمند ساز ی زنان ٢٠٠٧کنفرانس سال 
  

 روزه شامل    ٣اين کنفرانس   :  ژوئن ، بانکوک ، تايلند       ٢٣ تا   ٢١
ا    ه ب اتی در رابط سه ی تحقيق ک جل ازی  ي د س ری  و توانمن رهب

ی طراحی                          گروه های    ران زن آت رای رهب وده و ب محروم زنان ، ارائه ی گزارش های ارسالی و بحث آزاد ب
  برای کسب اطالعات بيشتر . شده است 

  
 نقش رهبری زنان در ارتقای سطح صلح و پايداری 

 
هدف از :  نوامبر ، واشنگتن دی سی ١۶ اکتبر تا ٢٢

برگزاری اين دوره ی آموزشی گسترش  سطح رهبری ، 
  مهارت های مديريتی و ترويجی زنان است تا بطور حتم بتوانند در فرايندهای صلح سازی و بازسازی پس از

.  جنگ نقش و مشارکتی موثر و کارآمد داشته باشند   
برای کسب اطالعات بيشتر

 
  منابع  دسترسی به
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 ٢٠٠٧راهنمای اتاق بازرگانی زنان اياالت متحده در سال 
  برای پيمان کاران زن 

  
دفترچه ی راهنما شامل فهرست کاملی از کليه ی شرکت هايی است که در سراسر اياالت متحده مشغول اين 

 اين راهنما به صورت چاپ شده و آنالين ارائه می گردد .به کار بوده و صاحبان آن را زنان تشکيل می دهند 
  برای کسب اطالعات بيشتر  .

  
  زنان متخصص و اقليت ها 

  
 و کتاب مرجع   ساالنه منتشر شدهدورت  به صو ،اين جزوه ی مربوط به اطالعات منابع انسانی

برای کسب   . مهندسی و فناوری است  کاملی برای يافتن منابع انسانی در حوزه ی علوم 
   اطالعات بيشتر

  
  راهبردها و رويکردهای مثبت: مشارکت مردان در برابری جنسيتی 

  
 منتشر نموده و حاوی راهنمای عملی منابعی برای کار BRIDGE گزارش را اين

برای کسب   .  و مشارکت با مردان برای ارتقاء سطح برابری جنسيتی است
اطالعات بيشتر

 
 

) LLWB(ليگ لبنان برای زنان در تجارت    
  

LLWBسازی زنان از  مندن يک انجمن غير انتفاعی علمی و فرهنگی است که هدف آن توا
، کارآفرينی و  ، دسترسی بدون قيد و شرط به منابع  برابر یطريق ارائه ی فرصت ها

  برای کسب اطالعات بيشتر .  رهبری است
  

 
  بی برابری زنان و جنسيت در همکاری های توسعه ای درس های آموخته از ارزشيا

  
اين گزارش به تحليل يافته های حاصل از ارزشيابی هايی می پردازد که توسط سازمان های توسعه 

البته اين نکته حائز اهميت است که اطالعات .   انجام شده است٢٠٠٦ تا ٢٠٠٢ای بين سال های 
برای کسب . آمدها جمع آوری و به کار گرفته نشده اند جنسيتی به صورت کارآمد برای بهبود بر

 اطالعات بيشتر
 

      :   زير با ما ارتباط برقرار نموده و پايگاه های الکترونيکی را به ما معرفی کنيدبا آدرس پست الکترونيکی 
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    بازارهای– کارآفرينی  - جنسيت منتشر شده توسط واحد 

 شرکت بين المللی مالی
         .    حاصل نماييد ها با اين پست الکترونيکی ارتباط  و يا رد تقاضا  تاييد،   سواالت،  تپيشنهادابرای ارائه ی لطفا 

GEM _ newsletter@ifc  .  org
پايگاه الکترونيکی . مراجعه نماييد      برای عضويت در اين فصل نامه يا قطع عضويت خود به 
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