
  بازارهای کارآفرينی جنسيتی
  

  نامه ن فصلسومي
  2006  وئيهژ  :  خبرنامه ی جهانی 

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

اط    اين فصل  .  نماييد ان زن را در ارتب نامه با اين هدف طراحی شده است که بازرگان
د             تحقيقات مورد      ،    با وقايع مهم       ! نظر و مهم تر از آن در ارتباط با يکديگر قرار ده

ار           ستقيم را               ،    در اينجا ما شرح خالصه ای از اخب اط م ابع ارتب دادها و ديگر من  روي
رده         ر ک د شما را درگي رادی مانن اهی      ،  بيان می کنيم که شما و اف ام بخشيده و آگ  اله

يم ت            .  دهد ات      در هر جای ممکن و مناسب تالش می کن راهم ساختن جزئي رای ف ا ب
    .  بيشتر ارتباط هايی را با ساير منابع برقرار بنماييم

  
ورد فعاليت های شرکت                 انی      IFCاخبار مهم اين شماره شامل اطالعاتی در م امضای   شامل    (   و بانک جه

گزارش های خبری    ،     )   آفريقا نيجريه Access و بانک IFCحداکثر اعتبارات برای زنان کارآفرين بين 
يم  “   Imagining Ourselvesنمايشگاه روی خط  شامل   (  از ساير منابع     ،     )   “ خودمان را تصور کن

وامبر ماه ائتالف بانکداری جهانی برای کنفرانس زنان در شامل   (  رويدادهای آتی در سراسر جهان   و   )   ن
د             اه های الکترونيکی مفي ا پايگ سيت    شامل    ( ارتباط ب    )  OECD موسسات و توسعه    ، بانک اطالعاتی جن

ی          ی   مانند همه    .  می باشد  ا وال ر روی فاطيم ز تمرکز اصلی ب ارآفرين    ،  شماره ها در اين شماره ني  يک ک
ستقالت     نيجريه ای است که سابقه ای      ه در امالک و م وانعی دارد ک  ساخت و ساز و    ، درخشان در شکستن م

   . يش روی زنان قرار دارد معماری در پ
  

 اگر شما يا   .  دهد اخبار و اطالعات مفيدی را به کارآفرينان زن سراسر دنيا ارائه می   ،  اين خبرنامه
 يا تمايل   ،  انجمن تجاريتان قصد داريد برنامه ای را برگزار نماييد و می خواهيد همگان از آن باخبر شوند

به گوش ديگران برسانيد يا اطالعات بيشتری را در زمينه های خاص کسب داريد داستان موفقيت آميزی را 
اين خبرنامه متعلق به   .  ارسال نماييد  آدرس الکترونيکی ما   می توانيد درخواست خود را به  ،  نماييد

 به زبان های GEM خبرنامه ی    .  ت داشته باشيدشماست و می خواهيم که شما هم در تهيه ی آن مشارک
    .  عربی و فارسی ترجمه شده است  ، فرانسه 

  
  

  اخبار
  

   و گروه بانک جهانی IFC GEM اخبار مربوط به 
  

  گزارش هايی در مورد شروع برنامه ی کارآفرينی زنان در کنيا 
  

تی و ارزيابی رشد جنسيبيش از صد و بيست نفر در مراسم افتتاحيه 
کنيا که در ماه می صدای زنان کارآفرين در و   ) GGA ( اقتصادی 
اين  دستور انجام .  شرکت کردند ،  کنيا برگزار شد  ، ی در نايروب

تحقيقات از سوی وزارت صنعت و بازرگانی کنيا صادر شده و به 
 خدمات مشاوره ای سرمايه گذاری خارجی و  IFC GEMوسيله 

 کالين  ،  کشوری بانک جهانی ی  نماينده.  بانک جهانی انجام شد
  ،  ديويد نالو  ،  وزارت صنعت و بازرگانی  بروس و دبير ثابت

 يک کارگاه جنسيت و اقتصاد که به ميزبانی بانک جهانی گزارش های
  در اين کارگاه حضور داشتند ،  از سراسر آفريقای که شرکت کنندگان بهرا  برگزار می شد  IFC GEM و

کارگيری ه ب زنان به معنای همه جانبه ی  مشارکت   برداشتن موانع “   :  کالين بروس گفت  . ه دادندارائ
 کنيا  ،  GGA بر اساس يافته های   . “ ملت کنيا است ی اقتصادی کامل زنان به سود همه ی نيروی بالقوه 

 در صد رشد توليد نا 3 . 5الی  0  .2در صورت پرداختن و رسيدگی به نابرابری های جنسيتی می تواند بين  
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ابزاری ترويجی و تکميلی است که حاوی شرح صدای زنان کارآفرين در کنيا   . خالص ملی را کسب کنند
   براي آسب اطالعات بيشتر  . حال زنان موفقی است که صاحبان تجارت بوده اند

  
  
  

IFC و بانک Access   نيجريه برای زنان کارآفرين خط اعتباری باز می کند  
  

 يک بانک نيجريه ای که يکی  ،  Access با بانک IFCدر ماه ژوئن 
  ی ده که برای حمايت از زنان دارناستاز اولين بانک های آفريقا 

 قراردادی را امضا  ،  تخصيص می دهد  خطوط اعتباریتجارت
 پانزده ميليون دالر وام به اين بانک اعطا IFCکرده که بر اساس آن 

کنون   تا  IFC GEMکه اين اولين وام بزرگی است  . خواهد نمود 
  “ :  گفت   IFC معاون رئيس  ،  ديکلن داف  . اعطا کرده است 

فريقا يک نيروی پيش برنده هستند اما دسترسی آنها  در اقتصاد آزنان
 تجارت هايی می  بهاين ابتکار عمل باعث افزايش کمک  .  .  . به منابع مالی همچنان بسيار محدود است 

 پيش برده و می تواند پيامدهای توسعه ای  را اقتصاد نيجريه،شود که مالکان آنها را زنان تشکيل داده 
به منظور گسترش توانايی اين بانک جهت دسترسی به   IFC GEM   . “ شته باشد چشمگيری به همراه دا

 را ياری نموده و  مذکوربانک ، بازار زنان و ارائه آموزش های تجاری و مديريتی برای زنان کارآفرين 
   براي آسب اطالعات بيشتر   . را برای آن برگزار خواهد نمود  ایدوره های آموزشی

  
 به ائتالف بانکداری جهانی برای زنان ملحق می   )CIB(  بانک تجاری و بين المللی مصر 

  شود
  

 مصر را  CIB   ،   برای زنان جهانیداریبانکژوئن گذشته ائتالف در ماه 
در   . به عنوان اولين عضو خود از خاورميانه و شمال آفريقا پذيرفت

 اين ائتالف رهبری اين بانک در بازار خرده فروشی زنان CIBاستقبال از 
 جهت تدوين برنامه ی کارآفرينی برای زنان را IFCو مشارکت جديد آن با 

اسم امضای اين عضويت در  مر . به رسميت شناخته و مورد تقدير قرار داد
 با حضور دکتر محمد محی 2006اجالس جهانی زنان در قاهره در سال 

اين نيروی  زنان کارآفرين  “ :   دکتر محی الدين گفت  .  وزير سرمايه گذاری مصر صورت گرفت  ، الدين 
 CIB من  . آورندبالقوه را دارند که بسياری از فرصت های کاری مورد نياز برای کشورمان را به وجود 

    . “  و تعهدش نسبت به رشد و توسعه اقتصادی مصر تحسين می کنم  روشنمصر را به خاطر چشم انداز
   براي آسب اطالعات بيشتر 

  
    

  ميزبان رهبران زن می باشد خاور ميانه اجالس اقتصاد جهانی در زمينه ی 
  

  خاور  ی رهبران زن مربوط به اجالس اقتصاد جهانی در زمينه ی برنامه 
   ی هم جمع نمود تا برنامهدور وزرای زن کل منطقه را ،ميانه برای اولين بار 
  جهت   سياست هايی آن   ی واسطه  و به  تدوين نموده را   سالهپنج  عملی   
 در ماه  اين اجالس که در  رابه خالء های جنسيتی موجود در منطقه ختن پردا  
  کنندگان طی جلسه ای که عنوان   شرکت.  کنند   اتخاذمی برگزار خواهد شد،  
  که دولت های  چنين توافق کردند،   نام داشت  " در نزد قانون   برابری “ آن  
 اولويت های مهم توسعه ای منطقه بايد خالء جنسيتی را به عنوان يکی از  

 نمايندگان گروه  .  پيشبرد اين مسئله دعوت کنندبرایپذيرفته و همه را در جهت اتخاذ راهبردی منسجم 
   نفر  صد  در ميان هزار و نيزبانک جهانیرئيس  دفتر   به  وابسته  جنسيتمشاوره ی خارجی در زمينه ی 

   براي آسب اطالعات بيشتر  .  بوده انداجالسشرکت کننده ی اين 
   
 

http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=F967EFAADD7D81C585257180004CE042
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=F967EFAADD7D81C585257180004CE042
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=FD5F1CE7D90F495385257188004CB024_
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/content/SelectedPressRelease?OpenDocument&UNID=FD5F1CE7D90F495385257188004CB024_
http://www.tradearabia.com/tanews/newsdetails_snBANK_article106531_cnt.html
http://www.tradearabia.com/tanews/newsdetails_snBANK_article106531_cnt.html


  
  تحت عنوان توانمند سازی زنان افتتاح میIFCبازار و کافه ی استادکاران ديار کهن 

  شود
  

گراميداشت افتتاح کافه و بازار  جهتيک سری از فعاليت ها در ماه می 
 انجام شد که هم اکنون مشغول فروش صنايع IFCکاران کهن ديار  استاد

دستی توليد شده توسط استادکاران کشورهای در حال توسعه بوده و از طريق 
کلمه  .  آنها  بازگو می کنند در رابطه بایينمايش های مالتی مديا داستان ها

قدردانی نی به معنای همه ی زمين ها می باشد  که در زبان يوناPangeaی 
به  . استو سپاس از روحيات و انعطاف زنان در کشورهای در حال توسعه 

 برنامه ی  ،  Pangeaعنوان بخشی از آموزش و برنامه های دسترسی 
 دادند تا را ترتيب يک روزه  وی موضوعی ابرنامه   IFC GEM و IFCتجاری سازمان های مردمی 

 دانش و ايده های خود در زمينه مسائل زنان را  ،  تجربيات  ، د سازی اقتصادی زنان را جشن گرفته توانمن
 کسب برای .   برای همکاری بين گروه های مختلف زنان به وجود آورند مفيدمبادله نموده و فرصت هايی

  اطالعات بيشتر
  

GEMبه عنوان بخشی از برنامه راهبری  ، ميزبان رهبران زن نوظهور   
  

 زن از سراسر 20 ميزبان بيش از IFC در GEM  ،2006در آوريل سال 
 بين المللی  در سطح جهان بود که تحت برنامه ی مشارکت راهبری زنان رهبر

در  . کشور بازديد می کردند وابسته به وزارت کشور اياالت متحده از اين ،
 قدرتمند ترين زنان   و )Vital Voices ( همکاری خود  با صداهای حياتی 

 رهبران پروژه ، اين  ) Fortune’s Most Powerful Women ( اقبال 
رهبران کنار   هفته ای3راهبری ی تجاری زن نوظهور را در يک برنامه 

تماس    اجالس رهبری برای کسب اطالعات بيشتر با . مع کرداز سراسر جهان جقدرتمند ترين زنان اقبال 
   . بگيريد

  
  اولين ارزيابی جو سرمايه گذاری گروه بانک جهانی جهت ارائه تحليل جنسيتی 

  
مشارکت های بازرگانی خصوصی  وابسته به GEMبرنامه ی بانک جهانی و 

IFC در خاورميانه و شمال آفريقا  ) PEP MENA (  در مورد يافته های 
 و پيشنهادات ارائه شده در ارزيابی جو سرمايه گذاری يمن طی  جنسيتی

  کشورنشستی با متخصصين اين حوزه و گروه های ذينفع در ماه آوريل در
ه  ببانک جهانیارزيابی انجام شده توسط  . يمن به بحث و گفتگو پرداختند 

 معيارهای  و شناسايی و اولويت بندی موانع موجود در جو سرمايه گذاری 
 و به   مقايسه ای سراسری از شاخص های جو سرمايه گذاری ارائه داده، پرداخته  پيشرفت در اصالحات

  باال اولويت برخوردار از همگانی در زمينه ی حوزه هاییکشورها کمک می کند تا در جهت رسيدن به توافق
 IFC و بانک جهانی کمک عملی و فنی مهمی برای  ، يافته های اين ارزشيابی .  اصالحات پيش روندتجه
  برای کسب اطالعات بيشتر   . است

  
  
  

 ادامه ی اخبار

Imagining Ourselves   ) صو ان را ت يمخودم م   ) ر کن ه ه ان را ب ه زن شگاهی ک  نماي
   می کندمرتبط

http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/PangeaCafe_Opens
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/PangeaCafe_Opens
mailto:LeadershipSummit@VitalVoices.org
http://www.ifc.org/ifcext/gempepmena.nsf/Content/News_Events_Yemen


 Imagining Ourselves     شگاه روی خط در وان يک نماي اريخ  به عن  8  ت
اده                   ان نه سکو بني ان در سانفرانسي ی زن ين الملل مارس امسال توسط موزه ی ب

ی را در                  شده و    د تغييرات ا بتوانن سکويی برای زنان جوان به شمار می رود ت
دگی  د   ، زن ود آورن ه وج ويش ب ون خ ای پيرام ی و دني ه ی محل ن  .  جامع اي

انی          ،   پروژه شامل نمايشگاه های روی خط         دادهای جه   مجموعه ای از روي
ه از سوی      Yahooايگاه الکترونيکی پبالگ افراد مشهور در و،  اب برجسته ای است ک  New World و کت

Library   ن    .  منتشر شده است ر م        اي اه ب شگاه هر م رای کسب اطالعات       . وضوعی خاص تمرکز دارد      نماي ب
بيشتر

  

   تقدير از بيست و يک رهبر از طرف زنان به واسطه شکستن موانع 
  

 و جشن بزرگداشت ساالنه ی اخبار اينترنتی زنان در نيويورک در ماه می امسال از بيست
فهرست اسامی شرکت  . يک نفر به خاطر شکستن موانع از جانب زنان تقدير و تشکر کرد 

و شيخا لوبنا القاسمی برندگان جايزه کنندگان شامل چهره های ويژه ای چون وانگاری ماتای 
ی صلح نوبل و وزير اقتصاد و برنامه ريزی در امارات متحده ی عربی و اولين زنی بود 

برای کسب   .ت اخير در هيئت دولت موفق به کسب مقام وزارت شدکه پس از تغييرا
   اطالعات بيشتر

  
  

     ) NED ( امکان دريافت کمک هزينه در سازمان اهدائيات ملی برای دموکراسی 
  

  NED درخواست دريافت کمک هزينه در پذيرای
 فاسل برای –امه ی همکاران دموکراسی ريگان برن

 .  در واشنگتن دی سی می باشد2007 – 8سال 
 . هدف اين برنامه تعميق درک شرکت کنندگان از دموکراسی و ارتقای سطح تغييرات دموکراتيک می باشد

رای  تا ده ماهه ب5 ماهه برای شاغالن در اين حوزه و کمک هزينه ای 5اين برنامه کمک هزينه ای 
   .  مراجعه نماييد  الکترونيکی اين سازمانآدرسبرای بازديد از اين پايگاه به  . متخصصين ارائه می دهد

 
  

   ی راهکارهای رشد برای زنان کارآفرينمينهسمپوزيوم جهانی در ز
  

  بانکداران ، ان کارآفرين  ، کهلم سوئد برگزار شد اين سمپوزيوم دو روزه که در است
سياست گزاران و محققين دانشگاه را کنار هم جمع نمود تا در زمينه ی موانعی با ، 

 ادامه  ، يکديگر بحث و گفتگو کنند که بر سر راه زنانی قرار گرفته که قصد شروع 
  پروفسور دانشگاه تجاری هاروارد  ، هارت  مايرا  ، اصلی سخنگوی  . و گسترش تجارت های خود را دارند

شتري کسب اطالعات بیبرا.   تجربيات خود را در زمينه ی نحوه ی گسترش تجارت برای زنان بازگو نمود، 
  

  می کنند زنان با آرامش در متروی زنانه سفر  ، در ساعات شلوغی شهر ريو 
  

واگن های  در زنانی که در ساعات شلوغی از مترو استفاده می کنند می توانند  ، در ريودوژانيرو 
 که بهشتی برين بوده و آنها را از آزار و به سوی مقصد حرکت نمايندمخصوصی 

 . اين اقدام حاصل تصويب قانونی د ر ماه گذشته است . اذيت جنسی رها می سازد
 قانون نيز تصديق می کنند که جو حاکم در واگن های حتی منتقدان اين 

   برای کسب اطالعات بيشتر  . صورتی بسيار آرام و شاد است

  

http://www.esbri.se/index.asp
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.pell.portland.or.us/~efbrazil/estacioembarque_metrorj_nc.jpg&imgrefurl=http://www.pell.portland.or.us/~efbrazil/estacioembarque_metrorj_nc.html&h=540&w=720&sz=83&tbnid=FeaIivzrdsQUQM:&tbnh=104&tbnw=139&hl=en&start=3&prev=/images%3Fq%3Drio%2Bde%2Bjaneiro%2B%252B%2B%2Btrains%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://imaginingourselves.imow.org/pb/Home.aspx?lang=1
http://womensenews.org/Article.cfm/dyn/aid/2317
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=459
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 سخنان الهام بخش  

ورالعمل يکسانی برای پيشرفت داشته اگر واقعا تمايل دارند تا دستاقتصاد دانان و سياست گزاران آفريقا    “  
     “ .   را ناديده بگيرندجنسيتینمی توانند مسائل   ،باشند

  
  بانک جهانی  ،  جان پيج اقتصاد دان ارشد منطقه ی آفريقا -        

  
  

    :  تازه های خبر
  

   کارآفرين نيجريه ای  ، فاطيما والی 
  

د در           ه ی  فاطيما والی با ايجاد حوزه هايی جدي ابقا             زمين ه س سهيالت ک ديريت ت  مالکيت و م
ه    ی در نيجري ديريت داراي ه م دی ب ای جدي ود معن ردان ب لطه ی م روم و تحت س سيار مح ب

ا در سال    . بخشيده است  ا   Participent Properties Limited 1994 فاطيم راه ب  را هم
زرگ              ود يک ملک تحت اجاره ی ب ه از او خواسته ب اد ک  را يکی از شرکای خود بنيان نه

سترده ی او در بخش خصوصی و                  . بازسازی کرده و سامان بخشد     ات گ ه تجربي با توجه ب
دارج تحصيلی در             ا داشتن م اری   رشته ی    دولتی و ب ات شهری      و   معم صاد و     ،   تحقيق  اقت

شی       ،  مديريت عمران    ال چال ه دنب انده و ب ان رس  فاطيما توانست اين کار را به آسانی به پاي
رود   د ب ه   او م . جدي د ک ه ش د     توج ده ان داری ش وب نگه ه خ ايی ک الک راحت و آنه   ، ام

ن ترتيب                    مدت کنندگان کوتاه  خصوصا برای بازديد   ه اي و ميان مدت در نيجريه بسيار کم و دوردست است و ب
اد   FilmoReality Ltd .او  ان نه ديريت     . را بني ابقه ی م ا داشتن س ين  Filmo  ،  صد و بيست واحد      ب  اول

ه              ت که ديپلمات های خارجی و       مرکزی اس  درن و ايمن در نيجري خارجيان چند مليتی برای يافتن محل اقامتی م
ز      ،    در الگوس    Filmo  . با آن تماس می گيرند     ورت ني ارکورت پ ه زودی در ه  ابوژا دارای امالکی بوده و ب

   . مستقر خواهد شد
  

ان   تیجنسي فاطيما نسبت به برابری       ،  موفق  کارآفرين به عنوان يک    و امکان دسترسی اين تجارت از سوی زن
ين      . ديگر برخوردی بسيار جدی دارد  ه ب اط اولي ه ارتب  در Access و بانک   GEMبه واسطه ی او بود ک

ه خط                  ا باشد ک ايی در آفريق ين بانک ه ن بانک جزو اول ه اي نيجريه به وجود آمده و نهايتا منجر به اين شد ک
ال انجمن             .  اختصاص داده است   رآفرينزنان کا اعتباری مخصوصی را به      ی    او يکی از اعضای فع ين الملل  ب

ی مديريت تسهيالت بوده و زنی فعال و پويا است که مکررا برای ارائه ی سخنرانی در کنفرانس های          بين الملل
ا دعوت می          ،   با عناوين امالک و مستقالت و مديريت تسهيالت          اجر آفريق ان ت سائل و مشکالت زن  همچنين م

ه باعث موفقيت او در                          . دشو ن زمين تياق وی در اي  بدون شک معتقديم که خصوصيات پر انرژی و شور و اش
   . رويارويی با اين چالش ها می باشد

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

د      .  و الهام بخش که موفقيت هايی کسب نموده اند         زنان کارآفرين بر   د  اگر شما هم تمايل داري  داستان   ، می تواني
 بی صبرانه منتظر دريافت   . ارسال نماييد  پست الکترونيکیآدرسموفقيت خود را با تمام جزئيات برای ما به 

   . داستان های شما هستيم

  
  فراخوان برای مشاوران جويای کار

  
IFC GEM           سيت ه ی توسعه ی بخش خصوصی و جن ه در زمين ی است ک جويای همکاری با زنان يا مردان

ه داشته و          .   که به صورت قراردادهای کوتاه مدت در آينده خواهد بود            فعالند ه تجرب  اگر شما هم در اين زمين
 آدرس پست الکترونيکیتمايل داريد که اسم شما در بانک اطالعاتی ما ثبت گردد لطفا اطالعات خود را به اين          

    .  ارسال نماييد
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  ويدادها ر
  

  و توسعه  حمل و نقل  ، جنسيت آنفرانس 
  

 اين کنفرانس  :  آفريقای جنوبی  ،  کيپ شرقی  ،  بندر اليزابت  ،  اوت 30 الی 27
 سياست گزاران و سازمان های سراسر جهان به وجود می  ، فرصتی را برای محققان 

  ،  جنسيتآورد تا ديدگاه های چند زمينه ای جهانی خود را در زمينه ی مسائل مربوط به 
   برای کسب اطالعات بيشتر . توسعه با يکديگر مبادله کنندحمل و نقل و 

  
  

   در زمينه ی کارآفرينیIEF یکارآفرينکنفرانس مجمع بين المللی 
  

ل  به بررسی مسائIEF ششمين کنفرانس ساالنه ی  :  التويا  ،  ريگا  ،  سپتامبر 2 اوت الی 31
و  پرداخته و بر رشد شرکت های کوچک  نوع آوری و خالقيت در تجارت  ، کليدی کارآفرينی 

   برای کسب اطالعات بيشتر  . متوسط تاکيد بيشتری خواهد داشت 
  

Doing Business  ؟ دهيم چگونه اصالحات انجام  :  2007 در سال  
  
 Doing  ،اين رويداد :  واشنگتن دی سی  ،  سپتامبر 9

Business  آغاز خواهد نمود که 2007در سال  را 
 بوده و موانع موجود برای شروع و بانک جهانی و IFCگزارش تحقيقات ساالنه ی جمع سرمايه گذاری 

برای کسب    .   مقايسه می نمايد کشور را دنبال و با يکديگر 150  در  پيش رواجرای فعاليت های تجاری
   اطالعات بيشتر

  
  

   برای کنفرانس زنان  (GBA)ائتالف بانکداری جهانی 
 

دن     ،    نوامبر   6 رانس ساالنه      :  گالسکو     ،    لن ن کنف  را در   GBA اعضای     ، اي
ای  ات و عملکرده ا تجربي د ت ی کن ع م م جم ار ه ديگر کن ا يک ود را ب وب خ  مطل

ه              ر در زمين انی اخي ه      ی مبادله نموده و تمرکز زيادی بر تحقيقات جه  دسترسی ب
د داشت   الی خواه ابع م شتر  . من ات بي سب اطالع رای ک یبا ب  آدرس الکترونيک

   . تماس حاصل نماييد
  
  

     ) BSR (  اجتماعی برای کسب مسئوليتآنفرانس تجارت 
  

ی 9 وامبر 10 ال ورک  ،  ن ر   :  نيوي ز ب ا تمرک   “  ب
اری  ای ابتک ل سنجش  “  و  “ راهبرده دهای قاب   “  پيام

اين کنفرانس فرصتی را برای بحث و گفتگو در زمينه ی            
ق       د نم                  CSRموانع و امتيازات تلفي راهم خواه ی هسته ای ف ا و عملکردهای اجراي اد راهبرده رای  .  ودو ايج ب
  کسب اطالعات بيشتر
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 دسترسی به منابع 
 

   يکی از تهيه کنندگان بانک جهانی شويد
  

 ميليون دالر را 600مبلغی بالغ بر  ساالنه بانک جهانی 
 ی به واسطه ی روندهای مناقصه ای رقابتی برای تهيه

 تجارت در سراسر جهان دعوت می شود که از زنان مالک . نيازهای اوليه ی خدماتی و کااليی هزينه می کند
  برای کسب اطالعات بيشتر . در اين مناقصه شرکت کنند

  
  

بانک جهانی اصول راهنمايی را برای بررسی خشونت عليه زنان و پرداختن به آن منتشر می 
  نمايد

  
  ،  تحصيالت  ، اصول راهنمای مربوط به بهداشت  

 هايی را برنامه  ، عدالت و پروژه های چند بخشی 
ی مختلف را با يکديگر تلفيق نموده و آنها را در قالب خود برای يه می نمايد که رويکردهابه عنوان الگو ارائ

   برای کسب اطالعات بيشتر .می گيرندپرداختن به مسئله خشونت عليه زنان به کار 
  
  

  اصول راهنمای ايجاد فرهنگ برابری در محل کار در آفريقای جنوبی 
  

د و ايي را تجنسيتی اين اصول راهنما مشارکت تجارت خصوصی در دستيابی به برابری 
در زمينه ی حقوق  بين المللیبا استناد بر تعدادی از قوانين و معاهدات  . تشويق می کند 

 در محل کار رشد و گسترش جنسيتی  اين اصول راهنما تالش می کند تا برابری  ، زنان 
  برای کسب اطالعات بيشتر  . يابد

 
  OECD موسسات و توسعه ی  ، بانک اطالعاتی جنسيت 

 
 و سياست گزاران است تا بتوانند اين بانک اطالعاتی ابزاری جديد برای محققان

اين بانک  . موانع موجود در راه توسعه ی اقتصادی زنان را تعيين و تحليل کنند 
 شاخص تبعيض 50 کشور را پوشش داده و شامل مجموعه ای از صد و شصت و دو ،اطالعاتی در کل

    برای کسب اطالعات بيشتر .     استجنسيتی
  
  

   اردنمتخصص اجالس زنان تاجر و 
  

  ،  اجرای پروژ ه  ،  اطالعات  ، اين سازمان غير دولتی در اردن آموزش 
مشاوره ی حقوقی ارائه داده و روند دستيابی به توافق ملی در زمينه ی نياز و 

برای  . ت را ارتقا می بخشد ضرورت قوانين و مقررات بهتر برای جامعه و تجار
  کسب اطالعات بيشتر

 
 

   بر کمک اقتصادی زنان در سوريه تاکيد می کند  Mawred  پايگاه الکترونيکی
  

 Mawredپايگاه الکترونيکی  ، با تمرکز بر نقش زنان در توسعه ی اقتصادی سوريه 
 رابط پيوند به رويدادها و ديگر انتشارات مربوط به توسعه ی زنان  ، رنامه شامل يک خب

  برای کسب اطالعات بيشتر   . در منطقه می باشد

http://www.oecd.org/dev/institutions/GIDdatabase
http://www.mawred-syria.org/en/index.php
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:20820937~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html
http://www.cge.org.za/
http://www.oecd.org/dev/institutions/GIDdatabase
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http://www.bpwa.org.jo/Default.shtm
http://www.mawred-syria.org/
http://www.mawred-syria.org/


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

 شرکت بين المللی مالی
       . ا اين پست الکترونيکی ارتباط حاصل نماييد تاييد و يا رد تقاضاها ب ، سواالت، پيشنهاداتبرای ارائه ی لطفا 

GEM-newsletter@ifc.org

mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org

	بازار و کافه ی استادکاران دیار کهن IFC تحت عنوان توانمند ساز

