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  األول الربعإصدار 

 2007يناير –رسالة إخبارية عالمية 
 
 
 

 ترحب بكم في IFC. GEMوحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية 

رسالتها اإلخبارية الدورية الربع سنوية التاسعة والموجهة للنساء سيدات األعمال ليكن على اتصال بأبرز 

واألهم من ذلك تمكن النشرة اإلخبارية . أهم الدراسات واألبحاث المتصلة بمجاالت اهتمامهناألحداث و

ونزودكم من خالل وصالت ارتباط بمعلومات إضافية أو . سيدات األعمال من التواصل مع بعضهن البعض

لما كان جديدة ومهمة وأحداثا موجزة وموارد إلكترونية تشركك وتلهمك وتجعلك واآلخرين على اطالع ك

  .ذلك ممكنا ومناسبا

بما في ذلك القمة السنوية (لدولي أبرز ما في العدد تضمنه ألخبار مؤسسة التمويل الدولية وأنشطة البنك ا

   ).التحالف البنكي العالمي  للنساء في اسكتالندا

مكافحة جائزة نوبل للسالم المسندة لإلقراض الصغير وتشمل (وكذلك أخبار عن تقارير من مصادر أخرى 

 للنساء سيدات األعمال 2007كندوة (وتظاهرات مستقبلية من مختلف أنحاء العالم ) الفقر في صفوف النساء

 النوع االجتماعي  كتاببما فيها(مع وصالت ارتباط بمواقع مفيدة ) نمو القيادات، نمو األعمال: تحت شعار 

  ) .والبيئة

  والتمويلريومب، المديرة العامة لشركة سيرو لإليجافكتوريا كيز. ونسلط األضواء في هذا العدد على د

  .كانت في طليعة المجهودات التي بذلت للرفع من وصول النساء للموارد المالية في تنزانياالتي 

فإذا كانت . وتقدم هذه النشرة أحداث ومعلومات مفيدة لسيدات األعمال والمستثمرات في مختلف أنحاء العالم

ية حدثا ترغب في نشره، أو قصة نجاح تود إعالم اآلخرين بها أو تنوي إفادتنا لديك أو لجمعيتك المهن

 : بالمواضيع التي تريد معرفتها بشكل أوفر، يرجى بعث نشرة عبر البريد اإللكتروني 

org.IFC@newsletter-GEMموجهة إليك أنت ونريد أن نشركك  في نهاية األمر، هذه النشرة اإلخبارية 

  . هذه النشرة متوفرة بالفرنسية والعربية والفارسية. فيها
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  أخبــــــــــــــــــار
أخبار من وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية 

  .ومجموعة البنك الدولي
   في اسكتالندا التحالف البنكي العالمي  للنساء يعقد قمة سنوية

  

 من أنحاء العالم في التحالف البنكي العالمي  للنساءتقابل خمسة عشر بنكا أعضاء 

 لتبادل أفضل الممارسات حول دعم النساء المستثمرات تشرين األولأيدنبورغ شهر 

 كل من  السنويةالقمة هذهوقد قام بتنظيم . وطرق الوصول إلى هذه السوق المربحة

حدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق التي تضطلع بدور و وبنك اسكتلندا 

  .التحالفسكريتاريا 

تتقاسم النساء في كافة أنحاء العالم نضاال مشتركا "مستشارة الملكة ، قالت شيري بوث، وخالل افتتاحها القمة

وشارك ألول ". ة النساء األقل حظا منا سواء داخل البيت أو خارجهضد عدم المساواة ومن واجبنا مساعد

  .اقرأ المزيد من التفاصيل  .مرة في أشغال القمة عدد من بنوك البلدان النامية
 

 
 استثمار المؤسسة الدولية للتمويل يدعم النساء المستثمرات في أوغندا

 مليون دوالرا لفائدة بنك اتحاد القروض 6سة التمويل الدولية وفرت قرضا قيمته مؤس

في أوغندا وسيوظف القرض لتسهيل السيولة " DFCUدفكيو "الفدرالية المالية 

. النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق واالئتمان لفائدة النساء المستثمرات مع مساعدة فنية من وحدة

وتعد هذه الشراكة . إننا استفدنا من الشراكة الممتازة مع مؤسسة التمويل الدولية " وصرح رئيس دفكيو

 التفاصيلاقرأ المزيد من  ."الجديدة انعكاسا لثقة مؤسسة التمويل الدولية في دفكيو
 

 النصف اآلخر من النوع االجتماعي

يبرز أن النهوض بالمساواة بين " النصف اآلخر للنوع االجتماعي" كتاب جديد للبنك الدولي 

الجنسين كأحد أهداف األلفية سيكون صعبا إن لم يكن مستحيال دون إشراك الرجال في الحوار 

جازات ال لبس فيها قد تحققت خال العشرية الكتاب يؤكد أن إن. حول النوع االجتماعي والتنمية

المنقضية في مجال المساواة بين الجنسين ويوصي بوضع مقاربة شاملة تأخذ بعين االعتبار 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .قضايا الرجال على أساس النوع االجتماعي
 
 
  

http://www.gbaforwomen.org/
http://ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/art_GEM_GBAFeature/$FILE/GBA_Feature.pdf
http://www.newvision.co.ug/detail.php?mainNewsCategoryId=8&newsCategoryId=220&newsId=529588
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21101519%7EmenuPK:336874%7EpagePK:64020865%7EpiPK:149114%7EtheSitePK:336868,00.html
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 مشاركا حول المناصرة ومهارات 150وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق تدرب أكثر من 

  التعامل مع وسائل اإلعالم

  

 تم تنظيمها كجزء من مسار تقييم النوع ورشة لمدة يومين حول المناصرة واإلعالم

االجتماعي والنمو التابع لوحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق وجمعت 

 امرأة مستثمرة وممثلين عن الحكومات ومنظمات 150أكثر من شهر تشرين األول 

  .المجتمع المدني من غانا وتنزانيا وأوغندا

 عضو مجلس النواب األمريكي السابق والصحفي الحاصل على أشرف على الورشة، مارجوري مرقوليس،

وركزت الورشة . جائزة الصحافة ودارل براونينق الخبير في التدريب اإلعالمي من معهد وارثن لألعمال

على الرفع من مهارات النساء لدفع التعديالت المطلوبة والتي حددها مسار النوع االجتماعي والنمو الذي 

   لمزيد التفاصيل، اضغط هنا لالتصال. ع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق وحدة النوأنجزته
 
 

  إطالق دراسة حول وصول النساء إلى التمويل في جنوب إفريقيا

وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية أطلقت دراسة، تعد 

وصول النساء المستثمرات في جنوب "ولى من نوعها منذ عهد التمييز العنصري،  حول األ

الدراسة التي أنجزتها وحدة النوع االجتماعي ". التحديات والفرص: إفريقيا إلى الموارد المالية 

ونشاط األعمال واألسواق بتكليف من حدة النوع االجتماعي بوزارة التجارة والصناعة بجنوب 

 أبرزت أنه بالرغم من أن النساء السود يمثلن معظم الفئة المستثمرة من ضمن السكان، إال أنهن إفريقيا،

.  نتيجة لذلك سنة وصول هؤالء النساء للموارد المالية2007وأعلنت سنة . األقل حظا في التعامل مع البنوك

 اقرأ المزيد من التفاصيل
 

  اندونيسيا تبرز أصوات نسائها المستثمرات

برنامج مؤسسة التمويل الدولية لشرقي أندونيسيا حول مساندة الشركات الصغرى 

حول وصول والمتوسطة أصدرت دليل أصوات النساء في القطاع الخاص ودراسة 

وللرفع من مستوى الوعي بالتحديات التي . لسيدات األعمال األندونوسيات إلى القروض

تجابهها النساء في قطاع األعمال، تم التعريف بالنتائج والتوصيات عبر وسائل اإلعالم 

وورش العمل من ضمنها الندوة األخيرة حول العراقيل على أساس النوع الحائلة دون وصول الشركات 

 اقرأ المزيد من التفاصيل. صغرى والمتوسطة إلى الموارد الماليةال
 
 
 
 
 

mailto:jcutura@ifc.org
http://ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_GEM_AccessFinanceSA_FullStudy/$FILE/A2F+Brochure+27.09.2006.pdf
http://www.ifc.org/pensa
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  المزيد من األخبار
 

 جائزة نوبل تسند لإلقراض الصغير

  

 مناصفة لمحمد يونس وبنك 2006لجنة نوبل النرويجية أسندت جائزة نوبل للسالم لسنة 

وقد بدت فكرة إسناد قروض .  في خلق نمو اقتصادي واجتماعيقرامين للجهود المبذولة

للفقراء دون ضمان مالي أمرا مستحيال حتى قام محمد يونس، عبر بنك قرامين بتجربة 

 بالمائة من 97واستهدف البنك النساء الالتي شكلن أكثر من . نموذجية في اإلقراض الصغير

وأصبح بنك قرامين منذ ذلك الحين مصدر أفكار .  مائة بال98عمالئه ووصلن إلى نسبة سداد عالية بلغت 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .ونماذج لمؤسسات عديدة في مجال اإلقراض الصغير في أرجاء العالم

  
 قمة لسيدات األعمال في اإلمارات العربية المتحدة

  

 دولة من الشرق األوسط وشمال إفريقيا شاركن، مع 16 سيدة أعمال من 250قرابة 

نساء في مواقع اإلدارة من الواليات المتحدة األمريكية، في قمة سيدات األعمال التي 

وقد ساعدت القمة التي . عقدت هذا الخريف بأبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة

ادل تجارب حية انتظمت بدعم من اإلدارة األمريكية المشاركات على التشبيك وتب

  لمزيد التفاصيل، اضغط هنا لالتصال .ومناقشة المسائل اإلدارية والقيادية
 

  صناديق المعاشات تطلق حملة األجور المتساوية

 صندوقا من 38منتدى صناديق المعاشات بالسلطة المحلية بالمملكة المتحدة، ويضم 

 شركة كجزء 350القطاع العام، أطلق حملة حول األجور المتساوية والتي تستهدف أكبر 

وقد تساءل المنتدى إذا ما كانت . من عملها في تعزيز ممارسات القوة العاملة الجيدة

 .ة وإذا ما قامت بمراجعة األجور المتساويةللمؤسسات سياسات أجور متساوي

 اقرأ المزيد من التفاصيل 
 

  مائة أكثر النساء قوة: فوربس 

المستشارة األلمانية أنجيال ماركل في المرتبة األولى من القائمة السنوية التي تعدها 

 ويحتسب ترتيب القوة على أساس الظهور في .فوربس عن أكثر النساء قوة في العالم

 .مواقع النفوذ  من خالل االستشهادات الصحفية والتأثير في المجال االقتصادي 

  اقرأ المزيد 
 
 

http://www.grameen-info.org/
mailto:emeyertholen@beysterinstitute.ucsd.edu
http://www.lapfforum.org/
http://www.forbes.com/lists/2006/11/06women_The-100-Most-Powerful-Women_land.html
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  أمر رسمي بالمساواة في أسبانيا

في ثقافة حددتها الحكومة االشتراكية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء زابتيرو تشرع 

وحسب القوانين الجديدة، على كل . المساواة في السياسة اإلسبانية وقطاع األعمال

 بالمائة من قوائم مرشحيها للنساء وكذلك على 40األحزاب منذ اآلن تخصيص 

وتشكل النساء نصف وزراء زباتيرو، . راتهاالشركات الكبرى أن تفعل في مجالس إدا

  اقرأ المزيد.كما أن نائب الرئيس امرأة
 
 
  

  "تعد النساء المستثمرات فرصا مهدورة أمام التنمية وسوق كبيرة غير مكتشفة بالنسبة إلى البنوك"

  تماعية بمؤسسة التمويل الدوليةرشال كايت، مديرة التنمية البيئية واالج
 

  نقطة ضوء
   والتمويلرفكتوريا كيزيومب، المديرة العامة لشركة سيرو لإليجا. د

فكتوريا كيزيومب، طبيبة بيطرية المهنة في األصل كانت في طليعة المجهودات 

بعثت شركة سيرو . التي بذلت للرفع من وصول النساء للموارد المالية في تنزانيا

والتمويل كحل للمشاكل التي تواجهها النساء المستثمرات الصغيرات في لإليجار 

اتجهنا لهذا المجال ألن معظم النساء يفتقدن للضمانات "تقول فكتوريا . األرياف

  ".وقررنا اختيار اإليجار كأبرز نشاط مالي لنا

 المسؤولية وتوفر شركة سيرو منتجات لإليجار والتمويل قروضا لشراء التجهيزات للمؤسسات ذات

 عميل جميعهن من النساء بمعدل إقراض يبلغ حوالي 3000 موظفا وأكثر من 28ولشركة سيرو . المحدودة

قبل إيجار أي شيء، نجلس مع " وتؤكد فكتوريا  أنه .  بالمائة99 دوالرا أمريكيا وبنسبة سداد وصلت 500

وتدير سيرو لإليجار المالي مركزا . "النساء ونمنحن فرصة للتأكد من أنهن استوعبن كل ما يحيط بالقرض

للتدريب المجاني عبر جمعية سيدات األعمال التي توفر مهارات أساسية في مجال األعمال والمحاسبة، 

إضافة إلى برامج توعية حول األمراض المنقولة جنسيا واأليدز وحول المسائل القانونية التي تخص النساء 

  ".  المستثمرات

صلة على شهادة دراسات عليا في الطب البيطري من مركز الطب البطري الدكتورة كيزيومب متح

  . االستوائي في جامعة إيدنبيرغ بالمملكة المتحدة

وتتمثل أولوياتها الحالية في الضغط من أجل تمرير قانون جديد لإليجار المالي وفتح فروع إضافية لشركة 

  .ي في مجال اآلالت الزراعيةسيرو لإليجار المالي في األرياف وإطالق اإليجار المال

هذا، وإننا نقوم في كل نشرة إخبارية بإلقاء الضوء على جمعيات سيدات األعمال التي قامت بتطوير فكرة 

مبتكرة أو اعتمدت أسلوبا مبتكرا يدفع قدما بالمبادرة النسائية في نشاط األعمال أو على سيدة تمارس نشاطا 

http://www.eu25.women.eu.com/
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 نجاح لتتقاسمها مع اآلخرين يرجى مراسلتنا على البريد فإذا كانت لك قصة. خاصا وحققت نجاحا

 .ونأمل أن نتقاسم معك قصص نجاحك.  مع ذكر التفاصيلorg.ifc@newsletter-gem اإللكتروني 
  

  طلب سير ذاتية لمستشارين
ؤسسة التمويل الدولية تبحث وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بم IFC- GEM على نساء

ورجال من ذوي الخبرة في مجال تنمية القطاع الخاص والنوع االجتماعي بغرض انتدابهم في مهام عمل 

يرجى . فإذا كنت تملك الخبرة المطلوبة وترغب في أم يتم إدراج اسمك في قاعدة معلوماتنا. قصيرة المدة

 gem-newsletter@ifc.orgمراسلتنا على البريد اإللكتروني 
 

 فعاليات 
  مؤتمر رفيع المستوى حول التمكين االقتصادي للنساء في ألمانيا

خطة عمل النوع االجتماعي لمجموعة لبوصفه مناصرا وزاريا :  فبراير، برلين، ألمانيا 22-23

زول، الوزير األلماني للتعاون االقتصادي والتنمية على البنك الدولي، يشرف هايد ماري فكزورك 

  المزيد اقرأ .المؤتمر رفيع المستوى حول التمكين االقتصادي للنساء

  

  مؤتمر الشجاعة السنوي العالمي الرابع

الجانب المجهول ألمة  : دعم الفائزين"تحت عنوان :  فبراير، سوكس، المملكة المتحدة 7-8

 على أساس ةالمساواسيدات األعمال، يتناول المؤتمر مواضيع كقوة النساء اإلنجليزيات  "مستثمرة

  اقرأ المزيد. تدخل الشركاتوفرص كواجب النوع 

  

  النوع االجتماعي، الصور والسياقات الدولية

سيكون المؤتمر بمثابة نقطة اللقاء :  آذار، جامعة هلسينكي، فنلندا 10- 8

بين الباحثين لمناقشة مسائل النوع االجتماعي وتكنولوجيات اإلعالم 

  اقرأ المزيد .صالواالت

  

  "رحلة معرفة"االئتالف الدولي للنساء يقدم 

االئتالف الدولي :  آذار، سنغابور، أندنيسيا 18 آذار، شنغاي، الصين و13-17

ل والجمعيات النسائية رحلة لاللتقاء بجمعيات سيدات األعماينظم هذه الللنساء 

  اقرأ المزيد .المهنية في المنطقة
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http://www.prowess.org.uk/conference/Conference2007.htm
http://www.helsinki.fi/kristiina-instituutti/conference/poster2007.pdf
http://www.tiaw.org/events/events.asp
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  وصالت ارتباط للموارد
   مركز شبكة اإلعالم حول نساء آسيا المحيط الهادي

 بجامعة الدراسات النسائية بجامعة 1996تعمل الشبكة التي تم إرساؤها سنة 

غ بجنوب كوريا، على تقوية مهارات النساء في تكنولوجيا اإلعالم سوكميون

  اقرأ المزيد. واالتصال عبر البحوث والتربية والتدريب

  

  دليل تطبيقي لمقاربات وفقا للنوع االجتماعي: محاسبة اجتماعية تشاركية 

كما يقدم الدليل . العملمواثيق  وة االجتماعيللمحاسبةكية يركز الدليل على مقاربة تشار

 اقرأ المزيد .ة االجتماعيالمحاسبة بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في للدفعتوصيات 
 

  

  النوع االجتماعي والبيئة

ة انعكاس العالقات الجندرية على البيئة والتأثير المختلف للمسائل يقدم الكتاب تحليال عن كيفي

     اقرأ المزيد.على النساء والرجال البيئية
 

  النهوض بالمساواة حسب النوع في تدابير المعونات الجديدة والشراكات 

 المساواة على أساس النوع في أجندة المعونات ويقدم دمجاليونيفيم نظرة من أجل تقدم ورقة 

 .المحليةقرائن لهيكلة جديدة للمعونة على أساس النوع في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية 

  اقرأ المزيد
 

  منتدى سيدات األعمال الفلسطينيات

لتقديم خدمات متكاملة من أجل نظرة استشرافية لعقل  أيلولتم إرساء المنتدى شهر 

  . لمزيد التفاصيل، اضغط هنا لالتصال.استثماري للنساء الفلسطينيات
 

  )org.ifc@newsletter-gem(تروني راسلنا على البريد اإللك

 .لنقترح عليك وصلة ارتباط على الويب

  

 

 
  رسالة إخبارية صادرة عن وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق لمؤسسة التمويل الدولية

  )org.ifc@newsletter-gem(يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني 

 لتقديم مالحظاتك واستفساراتك وطلبات االشتراك وسحب االشتراك

 اضغط هنا 

http://www.women.or.kr/english
http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details.asp?id=852
http://www.ebooks.com/ebooks/book_display.asp?IID=240253
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11429447581PromotingGenderEqualityInNewAidModalities_eng.pdf
mailto:info@bwf.ps
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
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mailto:GEM-newsletter@ifc.org

