
 
 
  

  
 
 

  إصدار الربع األول 
   2007نيسان /  أبريل-رسالة إخبارية عالمّية

  
 ترّحب بكم في رسالتها اإلخبارية الدورّية IFC-GEMوحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولّية 

بأبرز األحداث وأهّم الدراسات واألبحاث المتصلة الربع سنوّية العاشرة والموّجهة للنساء سّيدات األعمال ليكّن على اّتصال 
 ونزّودآم بنبذات !واألهم من ذلك تمّكن النشرة اإلخبارية سّيدات األعمال من الّتواصل مع بعضهّن البعض. بمجاالت اهتمامهّن

 ممكنا ومناسبا، موجزة حول أخبار وأحداث وموارد الكترونّية تشرآك وتلهمك وتجعلك واآلخرين على اّطالع آّلما آان ذلك
  . وتوّفر لك وصلة ارتباط إضافّية للمزيد من التفاصيل

  
انطالق البرامج بما في ذلك (أبرز ما في العدد تضّمنه ألخبار مؤسسة التمويل الدولّية وأنشطة مجموعة البنك العالمي األخرى 

وتظاهرات ) تشمل جوائز مبادرة آارتييه النسائّية(رى ، وآذلك تقارير إخبارية من مصادر أخ)االبنكّية النسائّية في تنزانيا وأوغند
، ووصالت ارتباط )آاجتماع لجنة الوزراء المكّلفين بشؤون المرأة ألمانة سّر رابطة الكومنولث(مستقبلّية في مختلف أنحاء العالم 

ا العدد على السّيدة جوليان أوماال، صاحبة وتسّلط األضواء في هذ). الرابطة اللبنانّية للنساء سّيدات األعمالبما فيها (بمواقع مفيدة 
شرآة دياليت ليمتد، وهي مؤسسة أوغندية حققت نمو مطرد وترتكز أعمالها على إنتاج العصائر والمخابز وإنتاج المزارع 

إذا آان لديك أو ف. وتقّدم هذه الرسالة اإلخبارّية أخبارا ومعلومات مفيدة لسّيدات األعمال في مختلف أنحاء العالم. ووحدة فندقّية
تنوين إفادتنا بالمواضيع التي تريد معرفتها / لجمعّيتك المهنّية حدث ترغب في نشره أو قّصة نجاح توّد إعالم اآلخرين بها أو تنوي

  . بالبريد االلكترونيبشكل أوفر يرجى مخاطبتنا 
  

  .لة اإلخبارّية موّجهة إليك أنت ونريد أن نشرآك فيهافي نهاية األمر، هذه الرسا
  

  . هذه النشرة متوّفرة أيضا بالفرنسّية واالنجليزّية والفارسّية
  
  
 

  أخبــــــــــــــــــار
أخبار من وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية 

  .ومجموعة البنك الدولي
  

  ادّيا في مؤتمر برلين تمكين المرأة اقتص
  

اجتمع عدد من ممثلي الحكومات األوروبّية ومنّظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي في 
وقد . شباط من هذا العام في مؤتمر في برلين لمناقشة سبل رفع حجم تمكين المرأة اقتصادّيا/ شهر فبراير

جيال ميرآال ووزيرة التنمية األلمانّية هايديماري فياآزوريك زويل افتتحت المؤتمر المستشارة األلمانّية أن
وتناول سبل تفعيل خّطة عمل البنك الدولي حول النوع االجتماعي التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي 

إّني أوّد أن أعبر عن تأييدي " وأآدت المستشارة ميرآال . لتمكين النساء من المشارآة في االقتصاد
 دول المتقدمة وآرئيسة لمجلس االتحاد األوروبي لتنفيذ خّطة عمل 8لجمهورّية ألمانيا االتحادّية وآرئيسة لمجموعة الـ آمستشارة 

  ". البنك الدولي حول النوع االجتماعي
 
 
  

  1

39664
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed

mailto:GEM-newsletter@ifc.org


تمويل وتنمية وناقش المشارآون في المؤتمر مسائل تّتصل بالنوع االجتماعي وإدارة الحكم والتنمية في إفريقيا ودور النساء في ال
القطاع الخاص آما ألقى المشارآون الضوء على مساهمة النساء في اإلنتاج ووضعيتهّن القانونّية ومقدرتهن على الوصول إلى 

 .وقامت وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بتنسيق حلقة النقاش حول الوصول إلى التمويل. الموارد االقتصادية
  .اقرأ المزيد من التفاصيل

  
  

  مؤسّسة التمويل الدولّية تفتح خط اعتماد لبنك اآسيم في تنزانيا 
  

 5شّباط من هذا العام على خط اعتماد بمبلغ / برايروقّّعت مؤسسة التمويل الدولّية خالل شهر ف
وهو ما سيمّكن البنك من تلبية احتياجات التمويل . مليون دوالر أمريكي مع بنك اآسيم في تنزانيا

وستقدم وحدة النوع . لعمالئه من النساء والسيما الالتي يدرن شرآات صغرى ومتوّسطة
لتمويل الدولّية دعم لتمكين البنك من الوصول االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة ا

وقد اندرج . للسوق النسائّية وتوفير التدريب في مجال األعمال واإلدارة لفائدة النساء المستثمرات
هذا التسهيل اإلقراضي في إطار إجراء متابعة البحث الذي قامت به وحدة النوع االجتماعي 

لدولّية حول العوائق التي تواجه النساء سّيدات األعمال من خالل تقييمها لعالقة النوع ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل ا
 1وقد منح بنك اآسيم عند التوقيع مبلغ . االجتماعي بالنمّو والذي عّرف الوصول إلى التمويل آإحدى العوائق األآثر صعوبة

 شرآة إيجار مالي على ملك سّيدة تقّدم خدمات للنساء ذوي لإليجار والتمويل المحدودة وهي" سيرو"مليون دوالر أمريكي لشرآة 
آما نظمت وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق خالل شهر فبراير من هذا العام دورة تدريبّية حول . الدخل المحدود

 .وزنجيباردار السالم الوصول إلى األسواق لفائدة النساء التنزانيات سّيدات األعمال في مجال  التصدير وانتظمت في 
  .اقرأ المزيد من التفاصيل  
  
  

  ت األعمال بالقروض والتدريب في أوغندا مؤسسة التمويل الدولّية تدعم النساء سّيدا
  

شباط /  فبراير27في " DFCUدفكيو "أطلقت مجموعة بنك اّتحاد القروض الفدرالّية المالّية 
وهو برنامج تم دعمه بخط اعتماد من مؤسسة التمويل الدولّية بمبلغ . برنامجها لفائدة النساء
  . مليوني دوالر أمريكي

  
على "البرنامج في أوغندا قالت تسيري بوث بالير مستشارة المملكة وخالل اإلشارة إلى فائدة 

 من المشاريع الخاّصة في بلدهّن إال أنهّن ال %40الرغم من أن النساء األوغنديات يمتلكن 
المالّية وسيمّكن قرض مجموعة التمويل الدولّية مجموعة بنك اّتحاد القروض الفدرالّية "  في المائة من حجم االعتماد9يمثلن سوى 

سوف يتضمن خدمات القروض المقّدمة من وحدة النوع االجتماعي ونشاط . من تلبية االحتياجات التمويلّية لعمالئه من النساء
وقد قامت وحدة النوع االجتماعي ونشاط . األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولّية لفائدة  البنك وللنساء سّيدات األعمال

سسة التمويل الدولّية آذلك وبالشراآة مع فاعلين محلّيين في قطاع األعمال برعاية دورة تدريبّية لفائدة األعمال واألسواق بمؤ
  اقرأ المزيد من التفاصيل  .النساء سّيدات األعمال حول إدارة المؤسسات واإلدارة المالّية

  
 

مرض / مؤسسة التمويل الدولّية ونيومونت تتطّرقان لمسائل النوع االجتماعي وفيروس المناعة البشرّية
  .في أنشطة المناجم في غانا) االيدز(فقدان المناعة البشرّية المكتسبة 

  
وقعت مؤسسة التمويل الدولّية هذا الشتاء على اّتفاق تعاون وروابط مع شرآة نيومونت غانا للّذهب 

 أهافو، غانا، -المحدودة من أجل التعاون في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في منطقة برونغ
ة على دعم وسيترّآز البرنامج بصفة أساسّي. منجم أهافو للذهب التي تقوم شرآة نيومونت بتشغيله

مرض فقدان المناعة البشرّية / النساء سّيدات األعمال آما سيدرج مسائل فيروس المناعة البشرّية
المكتسبة في أنشطته التدريبّية التي يتضمنها برنامج وحدة النوع االجتماعي بمؤسسة التمويل الدولّية 

). االيدز(لبشرّية المكتسبة بالشراآة مع مؤسسة التمويل الدولّية لمكافحة مرض فقدان المناعة ا
وقامت شرآة نيومونت آذلك بتعيين أخصائي للنوع االجتماعي في قسمها للشؤون الخارجّية وذلك بغرض مزيد تمكين النساء في 

  اقرأ المزيد من التفاصيل  .المجتمعات المحلّية
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  باليوم العالمي للمرأة مجموعة البنك العالمي تحتفل 
  

 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أشكاال متنّوعة من التظاهرات نظمتها 8شهدت احتفاالت 
 Pangea[وقد قامت مؤسسة بانجيا أرتيزان مارآت انك آافي . مجموعة البنك الدولي
Market & Café[ األصوات الحيوّية" ومبادرة "]Vital Voices[ ووحدة النوع 

المرّشح لجائزة " الماء"جتماعي ونشاط األعمال واألسواق بعرض الشريط السنمائي اال
األوسكار وآذلك مناقشة مع سومالي مام وهي نشطة من آمبوديا تناضل من أجل مكافحة 

الدولي واستضافت مجموعة البنك ". AFESIP"االستغالل الجنسي صلب أعمال جمعّية 
للنفط والغاز والمناجم آمديرات شرآات رائدة لمناقشة مسألة تمكين المرأة اقتصادّيا والتنمية 

آما قام البنك الدولي بدعم محاضرة تناولت تحليل بحوث صندوق النقد الدولي . المستديمة
 . مارس8سبة حول النوع االجتماعي ومدى صلتها بالسياسات االقتصادية وتنظيم حفل استقبال شرفي بمنا

اقرأ المزيد من التفاصيل  
 
  

  منتدى حول النوع االجتماعي والتنمية في ليبيريا 
  

  
منتدى استغرق يوما " األمن الشامل"ومبادرة " اليونيفيم'ي وصندوق األمم المتحدة للمرأة نّظم البنك الدول

 دور من القيادات النسائّية في الحكومة وفي المجتمع المدني من ليبيريا جئن معا لمناقشة 19واحدا وجمع 
 اإلستراتيجية النساء في دعم السلم وجهود إعادة اإلعمار باالعتماد على األسس التي تم ضبطها في

 .المتوسطة المدى لمحاربة الفقر االتي أعدتها وحدة النوع االجتماعي بالبنك الدولي
اقرأ المزيد من التفاصيل  

  
  

  تستضيف قّمة القيادات النسائّية في إفريقيا " الشراآة العالمّية من أجل األصوات الطلقة"مبادرة 
  

أطلقت مبادرة الشراآة العالمّية من أجل األصوات الطلقة باالشتراك مع شرآاء أفارقة ودوليين مبادرة 
قّمة القيادّية للنساء والبنات بمدينة آايبتاون، بجنوب : جديدة لألصوات الطلقة في إفريقيا تحت عنوان 

وقد جمعت القّمة نساء وبناتا من القيادات القائمة أو . آانون الثاني من هذا العام/ إفريقيا في شهر يناير
الصاعدة في مختلف البلدان اإلفريقية لتعريفهن ببعض التحديات األشد إلحاحا التي تواجه إفريقيا مثل 

ناعة البشرية مرض فقدان الم/ التنمية المستديمة والتجارة والعنف ضد المرأة وفيروس المناعة البشرّية
وقد توّلت وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة . وإدارة الحكم) االيدز(المكتسبة 

 بعرض أعمالهم خالل االتمويل الدولّية رعاية الشرآاء من البلدان التي تغطيها خطة تقييم النوع االجتماعي والنمو، والذين قامو
اقرأ المزيد من التفاصيل  .ئة دائمة للنساء سّيدات األعمالحصة النقاش حول موضوع نحو خلق بي

 
  
  

 المزيد من األخبار
  

  تعلن سياسة النوع االجتماعي ) MCC(مؤسسة تحّديات األلفّية 
  

. اسة رسمّية إلدماج النوع االجتماعي ضمن برامجهاأعلنت مؤسسة تحّديات األلفّية هذا الشتاء سي
لقد أبرزت العقود الطويلة من التجربة والبحث أن "وقد قالت السفيرة دانيلوفيتش في افتتاح الحدث 

إن "وأضافت ". عدم مساواة عائق آبير أمام النمو االقتصادي ومحاربة الفقر على األمد الطويل
يجب أن تكون لها سياسة ال تقتصر فقط على ) MCC (منّظمة مثل مؤسسة تحديات األلفّية

 مساواة النوع االجتماعي الكفيلة بضمان وإنما يجب أن تبّين تلك السياسة أيضا السبل العملّية ما تعتقدهتعريف ما تفّكر فيه أو 
فيها مؤسسة تحّديات األلفّية وقد أظهرت السياسة المنتهجة نتائج ايجابّية في بلدان مثل مملكة ليسوتو التي دعمت " في برامجكم

)MCC(  قانون األهلّية القانونّية لألشخاص المتزوجين، الذي يرمي إلى تحسين وضع النساء المتزّوجات إجازةمؤّخرا . 
  . اقرأ المزيد من التفاصيل
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  التمييز المبني على  النوع االجتماعي يزيد من حّدة الفقر 
  

يؤّدي التمييز بين الجنسين في البيت إلى تدهور صّحة األطفال وزيادة الفقر في العائلة، هكذا تقول دراسة 
ويشير التقرير إلى تقّلص الفرص بشكل ). اليونيسيف(جديدة أجراها صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة 

 . ايد أمام البنات والنساء في التعليم والعمل وهو ما يساهم في الحّط من مكانة المرأة وفي تفاقم الفقرمتز
 .اقرأ المزيد من التفاصيل

  
  

  
  

  نساء شابات يطّورن مهاراتهن  في مجال األعمال في سوق آلّية دبي الخيري
  

  
راتهن في مجال األعمال وذلك  سوق آلّية دبي الخيري إلى تشجيع الطالبات على تطوير مهايهدف

وقد أدرج هذا النموذج التعليمي االبتكاري في المناهج . بتقديم أفكارهّن في الطبخ وتصميم المالبس
. الدراسّية وسيتم تقييم الطالبات وإسناد الدرجات لهن باالعتماد على نوعية تعّلمهّن وتفكيرهّن

  لمزيد التفاصيل اضغط هنا لالتصال
 
 

  
  جوائز مبادرة آارتييه النسائّية

  
من أجل تشجيع المزيد من النساء على بعث مؤسساتهّن التجارّية، تضافرت جهود آل من آارتييه 

بادرة  إلطالق جوائز م2006تشرين األّول / والمنتدى النسائي من أجل االقتصاد والمجتمع في أآتوبر
آارتييه النسائّية في إطار التظاهرة الدولّية السنوّية التي يتم فيها تكريم خمسة مشاريع أعمال مبتكرة 

 . 2007نيسان /  أبريل15وقد حّدد األجل األقصى لتقديم طلب الترّشح ليوم . تقودها نساء
. التفاصيلاقرأ المزيد من

  
  

   مليون دوالر أمريكي لتعليم النساء والبنات 5مؤسسة اآسون موبيل ستمنح 
  

 للمنّظمات التي تكّرس لتخصيصها مليون دوالر أمريكي 5 مؤسسة اآسون موبيل مبلغ قدره ستقدم
ريع وتساعد المشا. نشاطها من أجل تحسين التعليم والفرص أمام النساء والبنات في البلدان النامية

التي تمّولها هذه المبادرة على تقليص العقبات التي تمنع البنات من مواصلة التعليم وتوّفر للنساء 
  .التدريب من أجل خلق أو تطوير مؤسساتهّن التجارّية أو منّظماتهّن غير الربحية

.اقرأ المزيد من التفاصيل
 

 
 

  جائزة العالمّية للمرأة الريادية احتفال ال
  

آّرمت وزارة الخارجّية األمريكّية في شهر مارس من هذا العام عشر نساء رائدات في حفل جوائز 
أقامته على شرفهّن وزيرة الخارجّية األمريكّية آوندوليزا رايس وهو االحتفال الوحيد الذي يقام في 

 اثنتين وثمانين امرأة تثنيةوقد تمت . مختلف أنحاء العالموزارة الخارجّية لتكريم قيادات نسائّية من 
من قبل السفارات األمريكّية في مختلف أنحاء العالم إلسهاماتهن في تعزيز الحرّية والعدالة والسلم 

.اقرأ المزيد من التفاصيل. والمساواة
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ولهذا السبب من . والتنّوع البيولوجيالمناخّية عض المسائل مثل التغّيرات  في بتطيع حل مشاآلنا بمفردنا آما هو الحالال نس"

 من أجل إقامة الشبكات وتبادل الخبرات حول المشاآل ،فاعالت في العالم أجمع، باعتبارهن المهم بالنسبة لنا تمكين النساء
  "والحلول الممكنةالعملّية 

  
   ميرآال، مستشارة جمهورّية ألمانيا االتحادّية أنجيال

  
  

 
  نقطة ضوء

  
  جوليان أوماال صاحبة شرآة دياليت المحدودة

  
جوليان أوماال سّيدة أعمال أوغندّية ناجحة وصاحبة شرآة دياليت المحدودة وهي مؤسسة 

حدة تجارّية تعمل في مجال إنتاج العصائر وتمتلك مصنعا للخبز والمعّجنات ومزرعة وو
وآانت تحلم في صغرها بأن تصبح قائدة . ولم تكن جوليان أبدا خجولة أو متواضعة. فندقّية

وقد توّلى أحد أصدقائها آفالتها لكي تتوّجه إلى . طائرة آما آانت مولعة بالكمياء والفيزياء
وعندما عادت إلى أوغندا بدأت حياتها تاجرة لكنها . إسرائيل حيث درست آيمياء التصنيع

ولكّنها مع ذلك لم تفقد روح العزيمة وبدأت من . ضت لالحتيال وخسرت جميع أموالهاتعّر
وحصلت على " أصغر سّيدة أعمال سّنا للسنة"، تم اختيارها آـ 2000وفي سنة . الصفر

  . تذآرة سفر بالطائرة إلى بلجيكا حيث اشترت آلة عصير فواآه
  

وز العرض بكثير فتقّدمت جوليان بطلب تمويل إلى الهيئة األوغندّية  آان الطلب على منتجات جوليان يتجا2000وفي سنة 
ونمت الشرآة بسرعة وأصبحت مزرعتها اآلن أآبر مزرعة . وبدأت تصدير منتجاتها للسودان. لالستثمار لتقوم بتوسيع أنشطتها

وحّتى في هذه المرحلة عانت .  موّظف100ومنتجة الذرة والفول لفائدة برنامج الغذاء العالمي وتستخدم ما يزيد عن . في أوغندا
ذلك أن أحد البنوك التي تتعامل معها دأب على رفض صكوآها وقد شعرت بأن البنوك ال تفهم . جوليان من مشاآل مع البنوك

. لالقتراض أموا" DFCUدفكيو "والتجأت في اآلونة األخيرة إلى بنك اّتحاد القروض الفدرالّية المالّية . طبيعة نشاط أعمالها
وآان عليها آشرط مسبق للحصول على القرض أن تتلقى دورة البنك التدريبّية حول مهارات األعمال من أجل معرفة أفضل 

لقد أعطاني ذلك التدريب الثقة الكاملة والفهم حول آيفية االقتراض من البنك، لقد آان ذلك حقيقة : "وتقول. لكيفّية إدارة القروض
  ".أمرا مدهشا

  
يان على عّدة جوائز موّجهة للمبادرة النسائّية في نشاط األعمال وآانت موضوع حديث اإلذاعة وبرامج النقاش وقد حصلت جول

وهي تريد االنتهاء من بناء فندقها لكي تبني آخر في . وفي حوزة جوليان برامج آبرى تخّص نشاط أعمالها. التلفزيونّية في أوغندا
جديدة مثل دقيق الذرة والدخن وتخطط لتوسيع صادراتها إلى السودان وإلى بلدان وهي تطرح في األسواق منتجات . وقت الحق

  . أخرى
  

هذا وإننا نقوم في آل نشرة اخبارة بإلقاء الضوء إما على جمعيات سيدات األعمال التي قامت بتطوير فكرة مبكرة أو أسلوبا 
فاذا آانت تلك قّصة . دة تمارس نشاطا خاّصا وحّققت نجاحامبتكرا يدفع قدما بالمبادرة النسائّية في نشاط األعمال أو على سّي

  .نجاح لتتقاسمها مع اآلخرين يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني مع ذآر التفاصيل ونأمل أن نتقاسم معك قّصة نجاحك
  

خالص الشكر إلى أفيس تشارلز ويوّد فريق وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولّية أن يتوّجه ب
وقد آانت حصيلة . التي تكّرمت متطّوعة لتقديم التدريب حول الوصول إلى األسواق لفائدة سيدات أعمال في زنجيبار هذا الشتاء

  .لمزيد التفاصيل حول عملها زر الموقع. العمل باهرة
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 تشارينطلب سير ذاتية لمس
  

عن نساء ورجال من ذوي ) IFC-GEM(تبحث وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية 
تمتلكين / فإذا آنت تمتلك. الخبرة في مجال تنمية القطاع الخاص والنوع االجتماعي لغرض انتدابهم في مهام أعمال قصيرة المّدة

 .  البريد االلكترونين في أن يتم إدراج اسمك في قاعدة بياناتنا يرجى مراسلتنا علىترغبي/ الخبرة المطلوبة وترغب
 
  
  

 فعاليات
  
  

  االتحاد العالمي للمنّظمات الهندسّية
  
مرأة في الهندسة تمكين ال"هذا المنتدى الدولي حول : حزيران، تونس، الجمهورّية التونسّية/  يونيو6-8

سيرّآز على مسألة تعزيز الدعم لفائدة النساء المهندسات والنساء الالتي يرغبن بأن يصبحن " والتكنولوجيا
  .اقرأ المزيد. مهندسات في مختلف أنحاء العالم

  
 
 

  ستديمة مؤتمر وجوائز الفاينانشل تايمز حول العملّيات المصرفّية الم
  

هذه الجائزة التي أحدثتها الفاينانشل تايمز ومؤسسة التمويل : حزيران، لندن/  يونيو7
الدولية تكّرم البنوك التي تظهر مستوى من الّريادة واالبتكار في إدراج األهداف 

  .اقرأ المزيد. االجتماعّية والبيئية وأهداف مسؤولية الشرآات االجتماعية في عملياتها
    

 
 

 اجتماع وزراء شؤون المرأة: أمانة  سّر رابطة الكومنولث
  

سيضّم هذا االجتماع وزراء بلدان رابطة : حزيران، آامباال، أوغندا/  يونيو14 -11
تمويل مساواة "أة تحت شعار الكومنولث المكّلفين بمسائل الّنوع االجتماعي وشؤون المر

   اقرأ المزيد من التفاصيل ".النوع االجتماعي من أجل التنمية والديمقراطّية
  
 

  2007مؤتمر حول القيادة النسائّية وتمكين المرأة 
  

الذي يستهدف النساء هذا المؤتمر : حزيران، بانكوك، تايالند/ و يوني21-23
القياديات في المستقبل سيستغرق ثالثة أيام وسيشمل حصص نقاش حول القيادات 

اقرأ المزيد من التفاصيل .النسائّية وتمكين المجتمعات المهمشة، وآذلك سوف يتم عرض أوراق بحثّية ومناقشات مفتوحة
  
 

 القيادات  النسائّية في تعزيز السلم واالستقرار 
  

: سي. تشرين الثاني، واشنطن دي/  نوفمبر16 -تشرين األّول/  أآتوبر22
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز المهارات القيادّية ومهارات 

 أجل ضمان أن يصبحن قادرات على اإلدارة والدعوى لدى النساء من
  اقرأ المزيد من التفاصيل .المشارآة الفاعلة في خطط السالم وفي إعادة اإلعمار بعد انتهاء  النزاعات
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 وصالت ارتباط للموارد
  

  دليل النساء المقاوالت:2007غرفة التجارة النسائّية األمريكّية 
  

يتضّمن هذا الدليل قوائم شرآات تمتلكها نساء عبر الواليات المتحدة األمريكّية ويمكن 
  اقرأ المزيد من التفاصيل. الحصول عليه مطبوعا أو إلكترونيا على الخط

    
 ليات النساء المهنيات واألق

  
بيانات الموارد البشرّية، تصدر مرتين في السنة، هي عبارة عن آتاب مرجعي شامل من المعطيات حول قاعدة 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .الموارد البشرّية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا
  
  

 
  "استراتيجيات ومقاربات إيجابية: جال في مساواة النوع االجتماعيإشراك الر"

  
يوّفر موارد مرجعّية من أجل العمل جنبا إلى جنب مع الرجال للدفع قدما " بريدج"تقرير يصدره 

  مزيد من التفاصيلاقرأ ال. بمساواة النوع االجتماعي
  

 
  )LLWB(الرابطة اللبنانّية للنساء سّيدات األعمال 

  
اللبنانّية للنساء سيدات األعمال جمعّية علمّية وثقافّية غير ربحية وتهدف إلى تمكين النساء من خالل الرابطة 

اقرأ المزيد . ل والقياديةالمساواة في الفرص وإزالة العوائق أمام وصولهن إلى الموارد والمبادرة في مجال األعما
  من التفاصيل

  
  .دروس مستخلصة من عمليات تقييم النساء والمساواة في مسار التعاون اإلنمائي

  
 ويشير إلى أن 2006 و2002 المنّظمات اإلنمائّية بين سنتي التي أجرتها نتائج عمليات التقييم ريريحّلل هذا التق

  من التفاصيلاقرأ المزيد . لتحسين المردوديةالمعلومات حول النوع االجتماعي لم تجمع ولم تستخدم بشكل فّعال 
 
 

  
  
  

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

 .لنقترح عليك وصلة ارتباط على الويب

    

 

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

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

 لتقديم مالحظاتك واستفساراتك وطلبات االشتراك وسحب االشتراك

اضغط هنا 

  7

http://www.sblink.us/html/uswcc-guide.aspx
http://www.sblink.us/html/uswcc-guide.aspx
http://www.sblink.us/html/uswcc-guide.aspx
http://www.cpst.org/hrdata/pages/BlubPWM14.cfm
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/BB15Masculinities.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/BB15Masculinities.pdf
http://www.llwb.org/
http://www.norad.no/items/6316/38/7388206535/Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation.pdf
http://www.norad.no/items/6316/38/7388206535/Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation.pdf
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
http://rru.worldbank.org/external/psd%2Dgender/subscription.aspx

