
 
 
  

  
 
 

  إصدار الربع الرابع

  2006 تشرين األول –رسالة إخبارية عالمية 

  

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

بكم في رسالتها اإلخبارية الدورية الربع سنوية الثامنة والموجهة للنساء سيدات األعمال ليكن 

واألهم من . داث وأهم الدراسات واألبحاث المتصلة بمجاالت اهتمامهنعلى اتصال بأبرز األح

ونزودكم من . ذلك تمكن النشرة اإلخبارية سيدات األعمال من التواصل مع بعضهن البعض

 موجزة وموارد إلكترونية ات إضافية أو جديدة ومهمة وأحداثخالل وصالت ارتباط بمعلوم

 .ع كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا اطالهمك وتجعلك واآلخرين علىتشركك وتل

  

 وتحتوي النشرة  مؤسسة التمويل وأنشطة البنك الدولي من أنشطةتضمنهما أبرز ما في العدد 

دعم النساء لالرس تونل (أيضا على أخبار وتقارير وتظاهرات من مصادر أخرى مثل 

تشار العنف ضد تقرير اليونيفيم عن ان (،) حفل غداء شبكة النساء في أيلولفيالمستثمرات 

) المؤتمر السنوي لإلئتالف البنكي حول النساء في شهر تشرين الثاني (،)المرأة في أفغانستان

  ).موقع البنك الدولي حول النوع االجتماعي والطاقةبما فيها ( مفيدة وعناوين ووصالت

مريكية  األ– في هذا العدد على الدمتورة ميادة بيدس، سيدة األعمال اللبنانية ونسلط الضوء

الناجحة والتي عملت على توسيع وصول النساء إلى التمويل الصغير ورفعت من صورة 

وتقدم هذه النشرة أحداثا ومعلومات مفيدة لسيدات . النساء المستثمرات في الشرق األوسط

فإذا كانت لديك أو لجمعيتك المهنية حدثا ترغب . األعمال والمستثمرات في مختلف أنحاء العالم

ه أو قصة نجاح تود إعالم اآلخرين بها أو تنوي إفادتنا بالمواضيع التي تريد معرفتها في نشر

  البريد اإللكترونيبشكل أوفر، يرجى االتصال بنا عبر 

ة هذه النشر. في نهاية األمر هذه النشرة اإلخبارية موجهة إليك أنت ونريد أن نشركك فيها

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

  .ومجموعة البنك الدولي

  

الرس تونل يدعو إلى مزيد دعم النساء المستثمرات خالل حفل غداء 

  شبكة النساء

 الرئيس التمثيلي لمؤسسة التمويل الدولية خاطب الرس تونل، نائب

إن الدليل على "المشاركين في غداء شبكة النساء التابعة للمؤسسة قائال 

وقد تم خالل الغداء الذي ". إدماجنا مسائل النوع االجتماعي في عملنا واضح وغير قابل للشك

 من موظفي 70ضره نظمته دوروتي بيري، نائب الرئيس مديرة الموارد البشرية واإلدارة وح

البنك الدولي في العالم، استعراض تقدم مبادرة وحدة النوع االجتماعي بمؤسسة التمويل الدولية 

  . شهرا أي منذ انطالقها18طيلة 

وقد لعبت وحدة النوع االجتماعي دورا حيويا في إنشاء شبكة النساء ودعمها والتي عرفت 

وأكدت دوروتي . حضروا أيضا حفل الغداءالتحاق عدد متزايد من الرجال المناصرين وقد 

إنه لمن دواعي فخرنا أن نرى رجاال ال يدعمون هذا العمل فحسب، بل إنهم أيضا "بيري 

  .اقرأ المزيد من التفاصيل " ملتزمون فعليا بمناصرته مع العمالء

  

 الدولية توفر تدريبا في اإلدارة للنساء المستثمرات مؤسسة التمويل

  العراقيات 

وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل 

الدولية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا توسع في شهر أغسطس برنامجها التدريبي 

وقد . ء المستثمرات العراقياتنحو فريق من النسا: الناجح، النساء ينفتحن على عالم األعمال 

عرضت ورشة التدريب التي كان عنوانها التسويق الناجح واستراتيجيات تحديد األسعار 

المشاركات بأفضل التجارب في التسويق وتحديد األسعار وكذلك إمكانيات تطوير العالقات في 

ي ونشاط وقد نظمت وحدة النوع االجتماع. مجال األعمال وتوسيع وصولهن إلى األسواق

  .األعمال واألسواق دورات مماثلة لنساء مستثمرات في أفغانستان ومصر واألردن واليمن

  اقرأ المزيد من التفاصيل
  2
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  إطالق دليل التدريب حول األعمال غير المعتادة في جنوب إفريقيا 

قرابة الخمسين مشاركا حضروا مائدة النقاش المستديرة حول النوع 

االجتماعي، اإلعالم واالقتصاد التي نظمتها وحدة النوع االجتماعي 

وقدمت . ونشاط األعمال واألسواق وثالثة شركاء ببريتوريا بجنوب إفريقيا في شهر أغسطس

ماعي دليل التدريب المعد حديثا المحاضرة الرئيسية كولين لوي مورنا من روابط النوع االجت

حول األعمال غير المعتادة والذي يهدف إلى تحسين التغطية الصحفية للنساء في قطاع 

األعمال وإبراز الفجوات القائمة على أساس النوع االجتماعي في مجال األعمال والقطاع 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .االقتصادي

  

  تحالف النوع االجتماعي بأوغندا يطلق رسميا أنشطته 

تحالف النوع االجتماعي الذي تكون إبان إطالق تقييم النوع االجتماعي 

والنمو االقتصادي في أوغندا والذي أنجزته وحدة النوع االجتماعي 

ط األعمال واألسواق أطلق رسميا خالل شهر أغسطس في كمباال ونشا

أنشطة بحضور أكثر من مائة وستين مشاركا منهم نساء صاحبات مشاريع ورجال وبعثات 

وقد توصل التقييم الذي أنجز بطلب من وزارة المالية والتخطيط وتنمية االقتصاد إلى . رسمية

عثرة أمام النساء صاحبات المشاريع والتنمية أن العراقيل التشريعية واإلدارية شكلت حجر 

  .االقتصادية للبالد

ويشكل تحالف النوع االجتماعي جماعة ضغط ودعوى لمعالجة العوائق المحيطة بوصول 

  .النساء إلى التمويل والتي تتعلق بملكية األرض والعدالة وقوانين العمل والضرائب

  اقرأ المزيد من التفاصيل
  

  المزيد من األخبار
 

  تقييم عمل األمهات 

أفاد موقع خبراء التعويض األمريكي اإللكتروني أن عمل األمهات بالبيت 

وهو معدل يماثل ما يتقاضاه .  دوالرا أمريكيا في السنة134.121يعادل 

 وقد تم تقدير هذا األجر على أساس قوة مستوى .مدير أو مدير تسويق أو قاض في أمريكا

  اقرأ المزيد من التفاصيل .األعمال المدرة للدخل والتي تعارض القيام بالواجبات المنزلية

  3
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  العنف المنزلي ينتشر بأفغانستان

جديد إلى أن العنف ضد النساء في ما بعد نظام طالبان توصل تقرير اليونيفيم ال

مازال مرتفعا وأن نسبة كبيرة منه غير معلن عنها نظرا لوصمة العار 

ورغم أن الدستور األفغاني يكفل حقوقا . االجتماعية التي يمثلها الكشف عنه للجهات الرسمية

  . القوانين والتطبيقمتساوية للرجال والنساء، إال أن فجوة كبيرة مازالت قائمة بين

  اقرأ المزيد من التفاصيل

  

  كيف يفكر الرجال حول دور النساء في مواقع اإلدارة 

ماذا يشعر مجتمع األعمال حيال نساء في مواقع تنفيذية عليا ؟ توصلت 

 أن المواقف قد تحسنت ولكن ليس بالقدر دراسة حديثة أجريت في هارفرد

قد يمكن للرجال في المواقع اإلدارية "ووفقا للدراسة . الذي يعتقده الرجال

القيادية التفوه بالكلمات الصحيحة ولكن إذا كانت تركيبة النوع االجتماعي في قاعات 

  ".االجتماعات تحمل مؤشرا، إنهم ال يتصرفون على األرجح وفقا لما يقولون

  اقرأ المزيد من التفاصيل
 
 
  

في كل قطاع . ال يمكن القتصادنا الوطني أن ينمو إذا لم نحشد وندعم ونشجع ونمكن النساء

جاهات الممكنة أقامت النساء الدليل على أنهن قويات ومبدعات ومبتكرات وفي كل االت

  .ومهتمات بعائالتهن وأنهن فاعالت وقادرات جدا على استعمال الموارد النادرة

فخامة رئيس الجمهورية النيجيرية أولوزغن أوبزانجو خالل توقيع برنامج الوصول إلى البنك 

 9أبوجا نيجيريا ( واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية لوحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال

  ).2006يونيو 
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  نقطة ضوء
  ميادة بيدس، سيدة األعمال اللبنانية األمريكية. د

 في تسهيل وصول النساء للتمويل للدكتورة ميادة بيدس سجل إنجازات متميز

. الصغير وفي الرفع من صورة النساء سيدات األعمال في الشرق األوسط

والدكتورة ميادة هي شريك في تأسيس مجموعة تنمية اإلبتكارات وإدارتها 

وهي مؤسسة تركز على تنمية التمويل والدكتورة ميادة ذاتها سيدة أعمال 

 هذه المؤسسة وعملت مديرة ومديرة عامة ألكبر منظمة وهي من الرائدات في تأسيس. ناجحة

 CHFتمويل صغير في لبنان، أمين لألمالح أين كانت لها الريادة في إقامة شراكات بين 

إنها مسألة شخصية أن أكون ملتزمة بتنمية "تقول ميادة . العالمية وثالثة بنوك تجارية كبرى

همة ذات معنى لفائدة الذين ال يستطيعون الوصول التمويل وجدت هذا المكان المالئم للقيام بمسا

  ".لخدمات التمويل

 على قناة The Investorولميادة في الوقت الحالي دور هام في البرنامج التلفزيوني المستثمر 

ويبرز البرنامج مسابقة بين فرق من المستثمرين المحتملين من مختلف أنحاء ". األم بي سي"

 دوالرا أمريكيا كرأس مال لبعث مؤسسة 500.000سون على كسب العالم العربي الذين يتناف

  .تجارية

ميادة من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تعد شريكا في البرنامج لتكون واحدة . وقد دعت د

إن مشاركة النساء في القطاع "ميادة . وتؤكد د. من ضمن الثالثة مستشارين للحس االستثماري

لمنتجة المنفذة للبرنامج اآلنسة سلوى سويد والنساء الالتي يشكلن ولذلك فإن ا". الخاص هامة

وفي الحقيقة . النسبة األكبر في فريق اإلنتاج متحمسات لتشجيع مشاركة النساء في المستثمر

وقد كانت للمرأتين المشاركتين في "... يحظى البرنامج بنسبة مشاهدة عالية ضمن فئة النساء

ن تجربة مسابقة األعمال وينظر إليهما اآلن كنموذجين للنساء سيدات البرنامج قابلية االنتفاع م

ميادة إصدارات متنوعة وكذلك تعمل كباحث . وتشمل قائمة إنجازات د .األعمال في بلديهما

  .ومحاضر بجامعة كاليفورنيا ديفس
ت بتطوير فكرة مبتكرة أو هذا وإننا نقوم في شكل نشرة إخبارية بإلقاء الضوء على جمعيات سيدات األعمال التي قام

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

  فإذا كانت لك قصة نجاح لتتقاسمها مع اآلخرين يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني. نجاحا

 GEM-newsletter@IFC.orgونأمل أن نتقاسم معا قصص نجاحك.  مع ذكر التفاصيل. 
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  طلب سير ذاتية لمستشارين
 IFC.GEMتبحث وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية 

ض على نساء ورجال من ذوي الخبرة في مجال تنمية القطاع الخاص والنوع االجتماعي بغر

فإذا كنت تملك الخبرة المطلوبة وترغب في أن يتم إدراج . انتدابهم في مهام عمل قصيرة المدة

 اسمك في قاعدة معلوماتنا، يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني
org.IFC@newsletter-GEM   

  

  فعاليات 
  عشاء بيبيا الحادي عشر: أى أف ب و ب و : عمال النساء السود في جوائز األ

هذه التظاهرة الرفيعة في دورتها :  تشرين األول، ساحة كروسفينور، لندن 27

السنوية العاشرة كرمت وعرضت أفضل األعمال التي تديرها النساء سيدات األعمال السود 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .البريطانيات واألوروبيات
  

  يوم مؤسسات النساء

هذا اليوم المنظم في إطار أسبوع المؤسسة بالمملكة :  تشرين الثاني، لندن 15

المتحدة سيمكن المؤسسات النسائية في أرجاء المملكة من احتضان الفعاليات 

  اقرأ المزيد من التفاصيل . واألنشطة التي سوف تبرز النساء المستثمرات الناجحات

  

  اإلئتالف البنكي العالمي حول قمة النساء السنوية

هذا المؤتمر :  تشرين الثاني، أيدنبورغ، قالسقو بأسكتالندا 10- 6

وي الذي ينظمه البنك السكتلندي سيجمع أعضاء اإلئتالف البنكي الدولي لتبادل التجارب السن

وأفضل الممارسات وسيلقي الضوء على بحوث دولية حديثة حول موضوع الوصول إلى 

  rgo.ifc@mfmolinaroلمزيد التفاصيل اضغط هنا لالتصال . الموارد المالية

  

  ندوة القاعدة النسائية اإلفريقية

الندوة :  كانون األول، معهد بوندو لتأهيل األساتذة، بوندو، كينيا 4- 1

تهدف إلى تكوين رأس مال اجتماعي يضم النساء اإلفريقيات في الريف وتوفير األرضية 

  اقرأ المزيد من التفاصيل. للتشبيك من أجل تنمية محلية أكبر من خالل الشراكات
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  المنتدى السنوي الرابع لالستثمار ومعرض

المنتدى سيجمع بين المؤسسات المحلية :  كانون األول، القاهرة، مصر 5- 3

والدولية، دواوين الوزارات، المسؤولين عن الوكاالت الحكومية والمؤسسات 

  اقرأ المزيد من التفاصيل . لتبادل األفكار حول التعاون بين األعمال واالستثمارالخاصة

  

  وصالت ارتباط للموارد
  المكون المغيب في االستجابة على  تغير المناخ: النوع االجتماعي 

اخ ودور السياسات عالج هذا التقرير األممي بعد النوع االجتماعي لتغير المن

ويقدم التقرير مقاربات على أساس النوع االجتماعي حول . في تطبيعه والتأقلم مع انعكاساته

  صيلاقرأ المزيد من التفا. إجراءات التأليف وتهيئة المشاريع واإلطارات الوطنية

  

  موقع واب النوع االجتماعي والطاقة

يمثل هذا الموقع الجديد مركز االلكتروني للموارد األساسية إلدماج النوع 

االجتماعي في قطاع الطاقة في السياسات إلى جانب العمليات وذلك من خالل 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .توفير المعلومات حول أهمية النوع االجتماعي في القطاع

  

  جامعة األحفاد للبنات

دان تعد جامعة األحفاد للبنات من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في السو

 .4.700المهتمة بتعليم النساء، التنمية والتمكين ويبلغ عدد الطالبات المسجالت حاليا فيها 

  اقرأ المزيد من التفاصيل

  

  النوع االجتماعي والتجارة: جسور 

 الضوء على كيفية اختالف استفادة الرجال 2006جارة سلط النوع االجتماعي والت

والنساء من سياسات التجارة وأبرز الحاجة إلى إدماج النوع االجتماعي في سياسات التجارة 

  اقرأ المزيد من التفاصيل. للحد من العراقيل أمام مساهمة النساء في االقتصاد
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http://www.unionai.org/
http://www.unionai.org/
http://www.comminit.com/strategicthinking/st2006/thinking-1663.html
http://www.comminit.com/strategicthinking/st2006/thinking-1663.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/SECTORS/INTENERGY/INTGENENERGY/0,,menuPK:2440218%7EpagePK:151716%7EpiPK:176772%7EtheSitePK:2440190,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/SECTORS/INTENERGY/INTGENENERGY/0,,menuPK:2440218%7EpagePK:151716%7EpiPK:176772%7EtheSitePK:2440190,00.html
http://www.globalpolicy.org/socecon/inequal/gender/2006/bridge.pdf
http://www.globalpolicy.org/socecon/inequal/gender/2006/bridge.pdf


 
 
 
 

   PPD.orgموقع الحوار بين القطاعين العام والخاص 

متكامال لتبادل المعرفة للذين يهتمون بتنمية " متجرا"يعتبر هذا الموقع 

  مزيد من التفاصيلاقرأ ال .القطاعين العام والخاص والمناخ االستثماري

  

  أين المال لدعم حقوق المرأة ؟

يقيم هذا التقرير دور الممولين في تعزيز حقوق المرأة ويستكشف االستراتيجيات 

 . لتغيير الوضع الحالي للتمويل بحيث تتوفر موارد أكثر لمنظمات حقوق النساء

  اقرأ المزيد من التفاصيل
 
  

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

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

 استفساراتك وطلبات االشتراك وسحب االشتراكلتقديم مالحظاتك و

اضغط هنا 
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