
  بازارهای کارآفرينی جنسيتی
  

  نامه  فصلچهارمين
  2006  اکتبر :  خبرنامه ی جهانی 

  
IFC GEM  ه ی  تمينشه شما را دعوت می کند تا 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
 در   ! ر و مهم تر از آن در ارتباط با يکديگر قرار دهد            تحقيقات مورد نظ    ،   وقايع مهم   

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 رادی مانن د     ، می کنيم که شما و اف اهی ده ام بخشيده و آگ    .  اله

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

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

ان د        ار اعضای شبکه ی زن ر الرس تونل برای حمايت بيشتر از زنان کارآفرين می باشد که هنگام صرف ناه
ابع             ،   )  سپتامبر اتفاق افتاد   اير من ری از س ورد گسترش      UNIFEMگزارش   شامل    ( گزارش های خب  در م

ان    ،  )  خشونت خانگی در افغانستان ی در سراسر جه دادهای آت رای     شامل    (  روي انی ب تالف بانکداری جه ائ
و   جنسيت پايگاه الکترونيکی شامل   (  و ارتباط با پايگاه های الکترونيکی مفيد ) نوامبرماه کنفرانس زنان در

دکتر مايادا   شماره ها در اين شماره نيز تمرکز اصلی بر روی             ی   مانند همه   . می باشد  )  انرژی بانک جهانی  
ه      می باشد  تاجر زن موفق لبنانی آمريکايی  يک   ، بايداس ان ب ر گسترش دسترسی زن که همه تالش خود را ب

   . و تصوير موجود در مورد زنان کارآفرين در خاورميانه را مطرح کرده استمتمرکز نموده  درآمدهای خرد 
  

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

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

عربی   ، به زبان های فرانسه GEMخبرنامه ی   . هيم که شما هم در تهيه ی آن مشارکت داشته باشيدمی خوا
     .   و فارسی ترجمه شده است

  
  

  اخبار
  

   و گروه بانک جهانی IFC GEM اخبار مربوط به 
  

ار اعضای               ه هنگام صرف ناه ارآفرين ک ان ک شتر از زن رای حمايت بي ل ب فراخوان الرس تون
  زنان در سپتامبر اتفاق افتادشبکه ی 

  
در ماه سپتامبر اسم ناهاری که ر در مIFC نايب رئيس اجرايی  ، الرس تونل 

  “ : ترتيب داده شده بود به شرکت کنندگان گفت  IFCبرای شبکه ی زنان 
تلفيق مسائل جنسيتی در کار ما  زنانی که در بخش تجاری مشغول فعاليت 

 اين مراسم که توسط خانم دوروتی  “ .   می باشد کامال آشکار و الزامیيمهست
يس بخش منابع انسانی و امور اداری ترتيب داده شده ئ نايب رئيس و ر ، بری 

 نفر از کارکنان گروه بانک جهانی قرار گرفته و ميزان 70بود مورد استقبال 
  . ورد بررسی  قرار داد  م ،  ماه می باشد 18 آن تاکنون را که  از زمان شروع  GEMپيشرفت برنامه ی 
 ذينفع  هم  مردان زيادی نيزنقش بسيار مهمی داشته و GEM  از و حمايتپايه گذاری شبکه ی زنان در 

  “ :  خانم دورتی بری گفتند  . برنامه های آن بوده اند که بسياری از آنها در اين مراسم حضور داشته اند 
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النه در پيشبرد اهداف دن نه تنها از اين کار حمايت کرده بلکه عامشاهده ی اين مسئله که تعداد زيادی از مردا
   . د قابل تحسين استننآن با مشتريان شرکت می ک

   براي آسب اطالعات بيشتر 
  
  
  

IFC دارک ديده استعراقی برنامه های آموزشی مديريتی ت برای زنان کارآفرين  
  

 IFC GEM PEP MENA  تحت عنواندوره های آموزشی موفق خود را 
 در ماه اوت برای گروهی از زنان کارآفرين  “  زنان در مرز تجارت  “

 بازاريابی موفق و راهبردهای  “ اين کارگاه آموزشی که  . عراقی اجرا نمود 
ی و قيمت گذاری و کردهای بازاريابل بهترين عم ، يمت گذاری نام داشت ق

همچنين فرصت هايی جهت ايجاد روابط تجاری و گسترش دسترسی به بازار 
 دوره های آموزشی مشابهی را GEM  . را به شرکت کنندگان آموزش داد

    .  اردن و يمن سازماندهی نموده است  ،  مصر  ، برای زنان کارآفرين در افغانستان 
   براي آسب اطالعات بيشتر 

  
  تهيه و تدوين مفاد آموزشی غير متعارف تجاری در آفريقای جنوبی 

  
 شرکت کننده در ميزگردی که در ماه اوت در پرتوريا ی آفريقای 50تقريبا 

 و  هاه رسان ، جنوبی تشکيل شده بود شرکت کرده و در مورد جنسيت 
 همکار ديگر 3 و GEMيزبانی آن را ماقتصاد بحث و گفتگو کردند که 

 کالين لويی مورنا از جندر لينکس آخرين  ، ران اصلی ن سخ . برعهده داشتند 
مفاد آموزشی غير متعارف تجاری را ارائه نمود که با هدف گسترش پوشش 

شده و بر خالء رسانه ای زنانی که در تجارت فعاليت دارند طراحی و تهيه 
   . های جنسيتی موجود در محيط های تجاری و اقتصادی تاکيد و تمرکز دارد

   براي آسب اطالعات بيشتر 
  

    
  ا آغاز نمودئتالف جنسيت اوگاندا فعاليت خود را رسما

  
ائتالف جنسيت اوگاندا که پس از ارزيابی رشد جنسيتی و اقتصادی توسط  

GEM در اوگاندا شکل گرفت و در ماه اوت در کامپاالی اوگاندا با حضور بيش 
 مقامات دولتی  متشکل از ی يئت هاي مردان و ه ،  زن کارآفريناز صد و شصت 

  ، زيابی که به در خواست وزير دارايی  اين ار .  رسما کار خود را آغاز نمود، 
  ، برنامه ريزی و توسعه اقتصادی اجرا شد نشان داد که موانع قانونی و اداری 

عامل مهمی در تعويق فعاليت زنان کارآفرين بوده و روند توسعه ی اقتصادی 
ائتالف جنسيت در مورد مسائل   . کشور را با مشکالتی همراه نموده است 

 قوانين کار و امور مالياتی به  ،  عدالت تجاری  ،  زمين  ، ن مانند دسترسی به منابع مالی مربوط به زنا
   . ترويج و رايزنی می پردازد

سب اطالعات بيشتر  ک  برای 
 
 
  
  

 ادامه ی اخبار
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  ارزشيابی کار مادران 

ه        Salary.com ن آمريکايی در امور حقوق و مزايا در         کارشناسا د ک وده ان  برآورد نم
ود            134 ‘ 121مادران خانه دار ساالنه       د نم د کسب خواهن ار خود در آم رای ک  دالر ب

ابی      ، که اين ميزان برابر با درآمد يک اجراکار تبليغاتی سطح باال      ازار ي دير ب  يک م
د          اين  . ا يک قاضی عالی رتبه می باشد      ي درت درآم ر اساس ق ايی      ميزان ب ی کاره زاي

برای کسب اطالعات          . برآورد شده است که همانند کار مادران در خانه می باشد   
 بيشتر

  

   گسترش خشونت خانگی در افغانستان 
  

زارش های اين سازمان نشان می دهد که سطح  از سری گUNIFEMگزارش اخير 
 طالبان نيز باال بوده و بسياری از اين زدر رژيم حکومتی پس ا خشونت عليه زنان 

 اگرچه  . موارد به داليل تعصبات اجتماعی به صورت رسمی گزارش داده نمی شوند 
 است  قانون اساسی افغانستان فرصت های برابری را برای مردان و زنان متضمن شده

   . همچنان خالء عميقی بين قوانين ايجاد شده و اجرای آنها وجود دارداما 
   برای کسب اطالعات بيشتر

  
  

  مردان در مورد زنان در مقام اجرايی چه تصوری دارند
  

 در بخش تجاری نقش اجرايی بر عهده چه احساسی نسبت به زنانی دارند که مردم 
خيرا توسط دانشگاه هاروارد انجام شده نشان می دهد که  تحقيقاتی که ا ؟ دارند

 بر اساس  . نگرش ها بهبود يافته اما نه به اندازه ای که مردان تصور می کنند 
اين گزارش مردان در مقامات اجرايی ممکن است از کلمات درست استفاده کنند 

  ،  ترکيب عمومی جلسات هيئت مديره معياری برای سنجش قرار گيرد اما اگر
    . در اين صورت آنها مطابق با گفته های خود رفتار نمی کنند

  رای کسب اطالعات بيشترب

 

  

 سخنان الهام بخش  

 اقتصاد ملی نيز نمی  ، نيمک حمايت و تشويق ن ،  آنها را بسيج نکرده  ، ساخته ناگر ما زنان را توانمند    “   
  ،  در هر بخش و به هر شيوه ی ممکن زنان ثابت نموده اند که قوی  .  باشدبرخوردار رشد مناسبی  ازتواند

 کارآمد و بسيار  ،  از خانواده های خود مراقبت نموده و در به کار گيری منابع کمياب ،   خالق بودهنو آور و 
      “   . توانمند هستند

 
  
 اولوسگان اوباسانجو در مراسم امضای برنامه ی بانک  ،  رئيس جمهوری فدرال نيجريه  ، عاليجناب  -

Access  ،  GEM / IFC   )  2006 ژوئن 9 ،   نيجريه  ،  ابوجه  (  
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    :  تازه های خبر
  

   زن تاجر لبنانی آمريکايی  ، ادا بايداس يدکتر ما
  

ر  انم دکت سيار درخشان و طوالنی در حوزه ی خ اری ب ابقه ی ک داس دارای س ادا باي ماي
سترش  ورد       گ ود در م صوير موج وده و ت رد ب دهای خ ه در آم ان ب ی زن ان دسترس  زن
دير عامل             .  را مطرح نموده است       در خاورميانه  کارآفرين زاران و م  او يکی از بنيان گ

  . ن شرکت بر توسعه ی مالی می باشد  يگروه توسعه ی نو آوری است که تمرکز اصلی ا  
ن شرکت   ذ قبل از پايه گ   . او نيز به نوبه ی خود يک تاجر زن بسيار موفق است               اری اي

صاد                مايادا مدير و مدير عامل آمين      ،   رين سازمان های اقت  سال بود که يکی از بزرگ ت
ين          . خرد در لبنان محسوب می شد          ا او مشارکت ب شنال و     CHF در آنج  بانک   3 اينترن

ود  از نم شگام ديگر را آغ اری پي د  . تج ادا می گوي ت در  “ :  ماي ه فعالي ن شخصا ب  م
ه     من اين مسئله را سکوی        . حوزه ی توسعه مالی عالقه مند هستم         رای کمک ب پرتابی ب

   .  مالی دسترسی ندارندتمردمی می دانم که به خدما
  

ونی    ه ی تلويزي ذار    (   Investorمايادا اخيرا نقش مهمی را در برنام ال   )  سرمايه گ ا می   MBC در کان  ايف
ان عرب انتخاب می شو          . کند   ه   در اين برنامه رقيبان از بين گروه های کار آفرين بزرگ از سراسر جه ند ک

ده ی ايی برن ا500  نه زار دالر آمريک ای شخصی    را  ه ارت ه روع تج رای ش رمايه ای ب وان س ه عن ود  ب خ
که خود يکی از    ) IFC (  در اين برنامه خانم دکتر مايادا از سوی شرکت مالی بين المللی       . دريافت می نمايد  

د     مش3 دعوت شد تا به عنوان يکی از         ،   شرکای اين برنامه می باشد       ه شرکت کن   . اور بخش تجاری در برنام
ه   ) برای اطالعات بيشتر (  م         “ : دکنر مايادا می گويد ک سيار مه ان عرب در بخش خصوصی ب  مشارکت زن

را زن هستند               به اين ترتيب توليد کنن      . است   ه اکث ده ی وی ک ه کنن ده ی اين برنامه خانم سلوا سوئيد و گروه تهي
ان       .   می نمايند Investorزنان را تشويق به مشارکت در  سترده ی زن تقبال گ ورد اس ه م  در حقيقت اين برنام

ون   زن شرکت کننده در اين برنامه از فوايد تجربه ی رقابت تجاری بهره            2  “ .  قرار گرفته است      جسته و اکن
ستند     ود ه شور خ اجر در ک ان ت وی زن ا الگ دام از آنه ر ک شريات    . ه ادا ن انم ماي تاوردهای خ  در فهرست دس

ه چشم می     ، گوناگون و همچنين پست وی به عنوان محقق و سخنران حرفه ای در دانشگاه کاليفرنيا              ديويس ب
   . خورد

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
هر کدام از بخش های تازه های خبر در خبرنامه های تجاری زنان يا بر انجمن های تجاری زنان تمرکز دارد                      

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
د           رينزنان کارآف بر   وده ان ايی کسب نم ه موفقيت ه ام بخش ک د       .  و اله ل داري م تماي د    ،  اگر شما ه  می تواني

ه           ا ب رای م ات ب ام جزئي ا تم د    آدرس پست الکترونيکی  داستان موفقيت خود را ب ی صبرانه    . ارسال نمايي   ب
    . هستيم منتظر دريافت داستان های شما 

 
  فراخوان برای مشاوران جويای کار

 
  

IFC GEM           سيت ه ی توسعه ی بخش خصوصی و جن ه در زمين جويای همکاری با زنان يا مردانی است ک
ه داشته         .    که به صورت قراردادهای کوتاه مدت در آينده خواهد بود  فعالند ه تجرب ن زمين م در اي  اگر شما ه

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

  EFBWBOيازدهمين مراسم شام بيبای : زنان سياهپوست در مراسم جوايز تجاری 
  

 پذيرا و  ،  مفتخر  ، اين دهمين مراسم ساالنه:   لندن  ، روس ونر  ميدان گ ، اکتبر  27
نمايانگر  بهترين تجارت هايی خواهد بود که صاحبان آن را زنان سياهپوست انگليسی و 

   برای کسب اطالعات بيشتر   . اروپايی تشکيل می دهند
  

  
 زنان  یرينکارآف روز

  
ی در انگلستان برگزار شده و به سازمان کارآفريناين مراسم در هفته ی :  لندن  ،  نوامبر 15

های زنان در سراسر اين قلمرو اجازه داده می شود تا ميزبان مراسم و فعاليت هايی باشند که 
برای کسب اطالعات    .  موفق به همگان معرفی شوندزنان کارآفرينبه واسطه ی آنها 

   بيشتر
  

  
  

   فراخوان ساالنه ی زنان برای   ) GBA ( ائتالف بانکداری جهانی 
 

 اين کنفرانس ساالنه   :   اسکاتلند  ،     گالسکو   ،    ادينبورگ  ،      نوامبر 10 تا    6
انی بانک اسکاتلند       ا               GBA اعضای     ،    به ميزب د ت م جمع می کن ار ه  را در کن

ادی               تجربيات و عملکردهای مطلوب خود را با يکديگر مبادله نموده و تمرکز زي
ه        ر در زمين د داشت               ی بر تحقيقات جهانی اخي الی خواه ابع م ه من   .   دسترسی ب

     .  تماس حاصل نماييد آدرس الکترونيکیبابرای کسب اطالعات بيشتر
  
  

  نشان خود را جهانی سازيد
  کنفرانس گروه های مردمی زنان آفريقا 

  
هدف از برگزاری   :  کنيا    ،   دانشکده ی تربيت معلم بوندو        ،       دسامبر  4  الی اول

اعی در م     ای اجتم رمايه ه اد س رانس ايج ن کنف اطق   اي ايی در من ان آفريق ان زن ي
ق          اعی از طري رای شبکه سازی و توسعه ی اجتم روستايی و ايجاد زمينه هايی ب

   . مشارکت می باشد
  برای کسب اطالعات بيشتر 

  
  

  اجالس و نمايشگاه سرمايه گذاری جهان عرب 
  

ن اجالس  :  مصر   ،  قاهره  ،  دسامبر 5الی   3 ی     کارآفرين اي ين الملل ی و ب   ، ان محل
ان بخش خصوصی را در کنار   کارآفرين روسای آژانس های دولتی و        ،   وزرای کابينه   

ه بحث و         هم جمع می کند تا در مورد ايده های تجاری و مشارکت در سرمايه گذاری ب
   . تبادل نظر بپردازند

  برای کسب اطالعات بيشتر
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 دسترسی به منابع 
 

  عامل گمشده در پا سخ به شرايط  در حا ل تغيير : جنسيت 
  

 در حوزه ی  تغيير جنسيتاين گزارش سازمان ملل متحد به تحليل ابعاد مختلف 
طبيق با تات منفی و تاثير و همچنين سياست هايی که بايد جهت کاهش   پرداختهشرايط

 اين گزارش  . به کار گرفته شوند را مورد بحث و بررسی قرار می دهدآن 
 پروژه های تطبيقی و حکومت های  ، جهت کاهش تاثيرات برای اقدام  جنسيتیرويکردهايی حساس از نظر 

  برای کسب اطالعات بيشتر  . ارائه می دهد را ملی 
  
  

  پايگاه الکترونيکی جنسيت و انرژی 
  

اين پايگاه الکترونيکی جديد همانند يک مرکز اطالع رسانی عمل کرده و با ارائه 
  تلفيق مسائل و  در بخش انرژی جنسيتاطالعاتی در زمينه ی الزام در نظر گرفتن 

برای کسب اطالعات    .عملکردهای اين بخش را ارتقا می بخشد ،جنسيتی در سياست ها 
   بيشتر

  
  

   ) AUW (  برای زنان Ahfadدانشگاه 
  

AUW يک موسسه ی آموزش عالی پيشگام در سودان است که در مورد آموزش  
 4700 پيشرفت و توانمند سازی زنان فعاليت می نمايد و اخيرا نيز بيش از ، 

  برای کسب اطالعات بيشتر   . دانشجو در آن ثبت نام نموده اند
 
 
 

   و تجارت جنسيت  :پل
  

  ،  نشان می دهد که چگونه سياست های تجاری تدوين شده2006 و تجارت سال جنسيت
فوايد و مزايای متفاوتی برای زنان و مردان  به همراه داشته و به نياز حساسيت بخشی 

 ی به سياست های تجاری جهت کاهش موانع برای همياری زنان در مسائل اقتصادجنسيتی
    برای کسب اطالعات بيشتر  .  دنماياشاره می 

  
  

PublicPrivateDialogue . org  ( PPD)  
  

 فهرستی کامل و مکانی برای تبادل و پايگاه الکترونيکیاين 
مسائل مربوط جستجوی دانش و اطالعات برای کسانی است که به 

به توسعه ی  بخش خصوصی و عمومی و شرايط سرمايه گذاری 
   . عالقه مند هستند 

  برای کسب اطالعات بيشتر 
 
 

   ؟ کجا می توان منابع مالی جهت دفاع از حقوق زنان را تامين نمود 
  

کنندگان مالی در ارتقای سطح حقوق زنان پرداخته و  ااين گزارش يه ارزيابی نقش اهد
 تغيير چشم اندازهای کنونی جهت تخصيص بودجه ارائه می دهد نا منابع راهبردهايی را برای 
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برای کسب   . مالی بيشتری در اختيار سازمان هايی قرار گيرد که در زمينه ی حقوق زنان فعاليت می نمايند 
  اطالعات بيشتر

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

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

        .  نماييد
GEM-newsletter@ifc . org 

.ييدمراجعه نما   پايگاه الکترونيکی برای عضويت در اين فصل نامه يا قطع عضويت خود به   
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