
 
 
 
 
 
 

 
   الثالثالربع إصدار

  2006 يوليو -رسالة إخبارية عالمية 

 
 
 

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

في رسالتها اإلخبارية الدورية الربع سنوية السابعة والموجهة للنساء سيدات األعمال ليكن على اتصال 

واألهم من ذلك تمكن النشرة .  وأهم الدراسات واألبحاث المتصلة بمجاالت اهتمامهنبأبرز األحداث

ونزودكم من خالل وصالت ارتباط . اإلخبارية سيدات األعمال من التواصل مع بعضهن البعض

بمعلومات إضافية أو جديدة ومهمة وأحداثا موجزة وموارد إلكترونية تشركك وتلهمك وتجعلك 

  . كلما كان ذلك ممكنا ومناسباواآلخرين على اطالع

بما في ذلك إمضاء (أبرز ما في العدد تضمنه ألخبار مؤسسة التمويل الدولية وأنشطة البنك الدولي 

وكذلك ) عقد القرض لفائدة النساء المستثمرات بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك الموارد النيجيري

 مستقبلية و فعاليات") لنتخيل أنفسنا"كتروني تشمل المعرض اإلل(أخبار عن تقارير من مصادر أخرى 

مع وصالت ارتباط بمواقع ) كندوة التحالف البنكي العالمي  للنساء في نوفمبر(من مختلف أنحاء العالم 

في منظمة التعاون و التنمية في  بما فيها النوع االجتماعي والمؤسسات وبنك معلومات التنمية(مفيدة 

  ) OECDالميدان االقتصادي ال

نيجيرية التي حققت رقما قياسيا في العمال األونسلط األضواء في هذا العدد على فاطمة والي سيدة 

  ).تحطيم الحواجز أمام النساء في مجال العقارات، البناء والهندسة أو المعمار

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

كانت لديك أو لجمعيتك المهنية حدثا ترغب في نشره، أو قصة نجاح تود إعالم اآلخرين بها أو تنوي 

   :اإللكترونيإفادتنا بالمواضيع التي تريد معرفتها بشكل أوفر، يرجى بعث نشرة عبر البريد 
org.IFC@newsletter-GEM   
 متوفرة بالفرنسية  و هي أيضانشرة اإلخبارية موجهة إليك أنت ونريد أن نشركك فيهاهذه الإن 

  . والعربية والفارسية
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  أخبــــــــــــــــــار

 
 أخبار من وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق 

  بمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي
  

 ار في كينياإطالق تقارير عن النساء واالستثم
 

النوع االجتماعي " مشاركا حضروا إطالق تقريري 120أكثر من  

أصوات النساء المستثمرات في شهر مايو "و" وتقييم النمو االقتصادي

وقام بإنجاز الدراستين وحدة النوع االجتماعي "  كينيا- بنيروبي200

  (IFC GEM)ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية

 خدمات االستثمار العالمي والبنك الدولي بطلب من وزارة ووحدة

  .الصناعة والتجارة الكينية

وقام كولن بروس مدير مكتب البنك الدولي بكينيا ودفيد نالو السكتريتير الدائم بوزارة التجارة 

 والصناعة بإطالق التقريرين في إطار ورشة النوع االجتماعي واالقتصاد التي نظمها البنك الدولي

لفائدة   (IFC GEM)ووحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية

  .مشاركين من مختلف أنحاء إفريقيا

إزالة الحواجز أمام المشاركة التامة للنساء سيساعد على استثمار قدراتهم "وأكد كولن بروس أن 

مو االجتماعي والنمو االقتصادي إلى أن كينيا وقد أفضى تقييم الن". االقتصادية لفائدة كل الكينيين

 المساواة ملنمو االقتصادي في حالة تقليص عد نقاط مئوية من معدل ا3.5  و2.0يمكنها أن تربح بين 

  .القائمة على النوع االجتماعي

أداة دعوة مكملة وتتضمن برتريهات للنساء " أصوات النساء المستثمرات في كينيا"وسيشكل تقرير 

  .الناجحةاألعمال وصاحبات مشاريع سيدات 

اقرأ المزيد من التفاصيل

  

  ستثمراتمؤسسة التمويل الدولية وبنك الموارد النيجيري يفتحان قرضا للنساء الم
 

 مليون 15وقعت مؤسسة التمويل الدولية في شهر يونيو اتفاقية إلسناد 

دوالرا أمريكيا في شكل قرض لبنك الموارد المالية النيجيري الذي 

سيكون من أول البنوك في إفريقيا التي تسند قروضا لتمويل المشاريع 

حدة  تمنحها وقرضويعد القرض أول أكبر . التجارية المملوكة للنساء

  2
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وقال ديكالن  .IFC GEM) ( بمؤسسة التمويل الدوليةقالنوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسوا

النساء يشكلن قوة في االقتصاد اإلفريقي، ولكن وصولهن "دوف، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية 

 ي النساء الالتهذه البادرة سترفع من إسهامات... إلى الموارد المالية مازال بعيدا عن الحد األدنى

وستوفر وحدة النوع ". يمتلكن مشاريع في االقتصاد النيجيري ويمكن أن يكون لها أثر مهم على التنمية

 بمؤسسة التمويل الدولية المساعدة والتدريب لتعزيز قدرة البنك قاالجتماعي ونشاط األعمال واألسوا

 . واإلدارة للنساء المستثمراتفي الوصول إلى سوق النساء وتوفير التدريب في مجالي األعمال

  اقرأ المزيد من التفاصيل 
 

 
   للنساء عالمي البنكي اللتحالفالبنك العالمي للتجارة بمصر يلتحق با

 
قبل االئتالف البنكي الدولي للنساء عضوية البنك العالمي للتجارة 

وفي . بمصر كأول عضو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

انضمام البنك العالمي للتجارة بمصر اعتراف من االئتالف بريادة البنك 

في دعم تجارة المالبس لدى النساء وبالشراكة الجديدة التي جمعته 

وقد التأم حفل التوقيع في إطار القمة الدولية . ويل الدولية لتنمية برامج النساء المستثمراتبمؤسسة التم

للنساء "وأكد سعادته ألن . للنساء بحضور الدكتور محمود محي الدين، وزير االستثمار المصري

ي أحي البنك العالم"وأضاف ..." المستثمرات القدرة على خلق فرص العمل التي تحتاجها بالدنا

  "للتجارة بمصر لرؤيته والتزامه نحو نمو االقتصاد المصري وتحقيق التنمية

  اقرأ المزيد من التفاصيل

 
 

  المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط يستضيف نساء قياديات
 

مع برنامج النساء القياديات للمنتدى االقتصادي العالمي السنوي حول ج

مايو وألول مرة وزيرات من مختلف / الشرق األوسط المنعقد في شهر ماي

أنحاء المنطقة إلرساء خطة عمل خماسية للسياسات بهدف تقليص الفجوة 

  .القائمة على النوع االجتماعي في المنطقة

على ضرورة تحسيس الحكومات اإلقليمية للسير "  المساواة أمام القانونجلسة"واتفقت المشاركات في 

 نحو إرساء إستراتيجيات متكاملة لردم الفجوة القائمة على النوع االجتماعي وإعطاء إلى األمام

  .موضوع النوع أولوية تنموية

 .دولي ممثلون عن المجموعة االستشارية حول النوع لرئيس البنك ال1100وشارك في المنتدى 

  اقرأ المزيد من التفاصيل 
  3
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التابع لمؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان " بانجيا"افتتاح مقهى وسوق الحرفيات 

  "تمكين النساء"
 

مايو احتفاال بذكرى افتتاح مقهى / عقدت في مايسلسلة من األنشطة 

التابع لمؤسسة التمويل الدولية والتي تباع " بانجيا"وسوق الحرفيات 

وتعرض  فيه . فيه منتوجات تقليدية لحرفيات من البلدان النامية

  .قصص نجاحهن عبر معرض إعالمي

ال باللغة اليونانية  احتفا" كل األراضي"التي تعني " بانجيا"وتشكل 

  .واعترافا بروح النساء وصمودهن في البلدان النامية

ونظمت مبادرة األعمال األهلية التابعة لوحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة 

التربوية والرامية لتوسيع رقعة األنشطة، احتفاال "  بانجيا"التمويل الدولية، في إطار مجهودات 

 ولتبادل التجارب والمعرفة واألفكار حول المواضيع النسائية واالتفاق حول بالتمكين االقتصادي للنساء

  .فرص التعاون بين مختلف المجموعات النسائية

  اقرأ المزيد من التفاصيل
 

اق تستضيف النساء القياديات في إطار وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسو

  "اإلرشاد"برنامج 
   (IFC GEM)استضافت وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق

 امرأة 20 في مقر مؤسسة التمويل الدولية قرابة 2006أبريل / شهر أفريل

من أنحاء العالم خالل تأديتهن لزيارة إلى الواليات المتحدة األمريكية في 

 البرنامج العالمي للشراكة من أجل إرشاد النساء القياديات التابع إلدارة إطار

وتنظم هذه المبادرة بالشراكة مع برنامج األصوات . الحكومة األمريكية

والنساء األكثر ثروة ونفوذا لجمع النساء الرياديات في مجال األعمال من مختلف الفاعلين من أنحاء 

  .  برنامج الثروة في إطار برنامج إرشاد يمتد عل ثالثة أسابيعالعالم بالقيادات المنخرطات في

...التفاصيل، اتصل بقمة القيادة   لمزيد من 

ول تقييم لمجموعة البنك الدولي حول مناخ االستثمار إلبراز التحليل القائم على النوع 

 
 البنك الدولي وبرنامج وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال ناقش

  

أ

  االجتماعي 

  

الخاصة   (IFC GEM)واألسواق التابع لمؤسسة التمويل الدولية

بالشراكة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، النتائج والتوصيات 

4
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 والتقدم المحرز وتحديد تالدولي صعوبات مناخ االستثمار وترتيب األولويا

ر أفريل المتعلقة بالنوع االجتماعي ومناخ االستثمار في اليمن وذلك في إطار ندوة نظمت في شه

  .والتي ضمت أبرز الخبراء المهتمين بهذا المجال

وقد أبرز تقييم البنك 

المعايير المتعلقة باإلصالح وإقامة المقارنات بين مختلف البلدان في خصوص مؤشرات مناخات 

ويدخل التقييم ضمن .  اإلجماع حول أولويات مجاالت اإلصالحاالستثمار ولمساعدة البلدان على

  المزيد من األخبار .عمليات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والدعم الفني

  

  ساءيصل الن" لنتخيل أنفسنا"معرض اإللكتروني 

للمتحف العالمي " لنتخيل أنفسنا"منذ مارس قام المعرض اإللكتروني 

ال
 

للنساء بسان فرانسيسكو بتوفير فضاء للنساء الشابات لخلق تغييرات 

ويشمل المشروع على . إيجابية في حياتهن ومجتمعاتهن وفي العالم

 في الياهو والكتاب  من الفعاليات الدولية ومدونات المشاهير الموجودة

  .ويركز كل معرض شهري على موضوع محدد. المبهر الصادر عن مكتبة العالم الجديد

معرض إلكتروني وسلسلة

  اقرأ المزيد من التفاصيل
 

   عن النساءبالنيابةواحد وعشرون قياديا يكرمون إلزالة الحواجز 

مايو في نيويورك واحدا / لحفل السنوي لألخبار اإللكترونية للنساء في شهر مايكرم ا
 

صاحب وتضمنت القائمة .  عن النساءبالنيابة الحواجز موعشرون شخصية إلزالته

جائزة نوبل للسالم، وإنقاري ماتية والشيخة لبنى القاسمي، أول امرأة تحتل وتحافظ 

على منصب وزيرة االقتصاد والتخطيط باإلمارات العربية المتحدة في إطار التعديل 

  اصيلاقرأ المزيد من التفالوزاري األخير .

  

  نح المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية 
ترحب المؤسسة الوطنية للديمقراطية بالترشحات 

-

د

م

ديمقراطية اللدعاة " ريجان فاسل"لبرنامج منح 

...  بمقاطعة واشنطن20072008للسنة الجامعية 

برنامج وال. يمقراطية وتعزيز التغيير الديمقراطي

 .يخصص منحة لمدة خمسة أشهر للمهنيين وعشرة أشهر للطلبة

ويهدف البرنامج إلى تعميق فهم المشاركين لل

  اضغط هنا للمزيد
 
  

http://www.ifc.org/ifcext/gempepmena.nsf/Content/News_Events_Yemen
http://womensenews.org/Article.cfm/dyn/aid/2317
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
http://imaginingourselves.imow.org/pb/Home.aspx?lang=1
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  منتدى العالمي حول إستراتيجيا النمو للنساء المستثمرات
ويد لمدة يومين المستثمرين 

الرئيسية ميرا هارت،

ال
يجمع المنتدى الذي يعقد بستوكهولم بالس

 لمناقشة العقبات التي نوالمصرفيين وصانعي القرار والباحثين واألكاديميي

حدثة وقدمت المت. تواجه النساء الراغبات في بعث مشاريع وإدارتها وتطويرها

 بروفيسور بجامعة هارفرد قسم إدارة األعمال تجاربها حول كيفية بناء قدرات 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .النساء لتطوير مشاريعهن

  

  ...غير مختلطةيجدن راحتهن في فترات االزدحام في قطارات " ريو"ساء 

أن يجدن " يمكن اآلن للنساء الالتي يسافرن في أوقات الذروة في ريو دي جانيريو

ن
 

 من التحرش الجنسي في عربات القطار المخصصة للنساء بفضل القانون فرارا

واعترف منتقدي هذا القانون بأريحية عربات .  الذي تم سنه الشهر الماضي

. التي تستمتع بها النساء فيهاراحة النفسية  اقرأ المزيد من التفاصيلالقطار الوردية وبال
 

 

في إفريقيا تجاهل موضوع النوع االجتماعي إذا رغبوا  ال يمكن لالقتصاديين وصانعي السياسا

   البنك الدولي-قتصادي أول لمنطقة إفريقياا: جون الج 

  
 

  :نـــــــــقطة ضوء
  ية 

تعريف معنى إدارة الملكية في نيجيريا باقتحامها مساحات جديدة 

مع شريك طلب منها 

ت

ارات المنازل المهيئة 

 وحدة تحت األجانب 120والمروحة واآلمنة للسياح والمغتربين وهي نادرة في نيجيريا وبـ

  
ت 

  .بالفعل في إتباع أجندة مشتركة للتنمية

فاطمة والي، مستثمرة نيجير
أعادت فاطمة والي 

  . مجال الملكية وتسهيالت إدارتهامن قبل و هوكانت تعد ذكورية 

 1994شتركة محدودة في سنة في البداية، أرست فاطمة ملكية م

وقد أنجزت فاطمة المهمة بسهولة متسلحة . مساعدته في تجديد وإدارة عقار مؤجر

بسنوات من الخبرة في القطاع الخاص والعام وشهادات في المعمار ودراسات التنمية 

  .سبهاصاد واإلدارة ومتطلعة إلى التحديات المستقبلية التي ستك

وأنشأت شركتها فيلمورياليتي عندما تفطنت إلى الطلب العالمي على إيج

الحضرية واالق

http://www.esbri.se/index.asp
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=459
http://www.womensenews.org/article.cfm?aid=2750
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مال الحرة وكانت حلقة الوصل في تحقيق الرابط األول بين وحدة النوع 

 في نشاط األعمال أو على سيدة 

الغوس  ملكيات ب في وليقيموا اليوماوالمغتربين الباحثين عن إقامة على مستوى عالي وآمنة بنيجيري

  .وأبوجا وبورهاركور

فاطمة مستثمرة ناجحة ومؤمنة بقضية المساواة بين الرجل والمرأة وحول ضرورة تسهيل وصول 

النساء إلى قطاع األع

ه يصبح أحد البنوك األوائل االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق وبنك الموارد النيجيري وهو ما جعل

وباعتبارها عضوا فاعال في الجمعية العالمية . في إفريقيا التي تخصص فرصا للنساء المستثمرات

إلدارة المباني، تشارك فاطمة بصفة منتظمة في المؤتمرات الدولية في مجال العقارات ومواضيع 

ويتمثل تحديها .  األعمال في إفريقياإدارة المباني، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالنساء صاحبات

وال . ي في مجال األعمال إلى أرجاء أخرى من غرب إفريقياي توسيع نموذج فيلمو االبتكارالمقبل ف

  .نشك في أنها ستنجح في رفع التحدي بطاقاتها الخاصة وطموحاتها

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

فكرة مبتكرة أو اعتمدت أسلوبا مبتكرا يدفع قدما بالمبادرة النسائية

فإذا كانت لك قصة نجاح لتتقاسمها مع اآلخرين يرجى مراسلتنا . تمارس نشاطا خاصا وحققت نجاحا

ونأمل أن نتقاسم معك .  مع ذكر التفاصيلorg.ifc@newsletter-gem على البريد اإللكتروني 

 .قصص نجاحك

  

   لمستشارين 
 على IFC- GEMحث وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق بمؤسسة التمويل الدولية 

اعي بغرض انتدابهم في مجال تنمية القطاع الخاص والنوع االجتم

طلب سير ذاتية
تب

نساء ورجال من ذوي الخبرة في 

فإذا كنت تملك الخبرة المطلوبة وترغب في أم يتم إدراج اسمك في قاعدة . مهام عمل قصيرة المدة

org.ifc@newsletter-gemيرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني . معلوماتنا

  

  

 ــــــــعاليــــات

اعي والتنمية   ج
ستمنح هذه :  أغسطس، بورت أليزابيت، الرأس الشرقي، جنوب إفريقيا 30 -27

انعي السياسات والمنظمات من أنحاء العالم المختلفة 

ف
 

تمندوة النق ل والنوع اال

الندوة الفرصة للباحثين وص

لتبادل آراء دولية متعددة ومتداخلة المجاالت حول مسائل النقل والنوع االجتماعي 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .والتنمية

  

mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:gem-newsletter@ifc.org
http://www.gendertransportconf.com/
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  حول االستثمار 
سيركز المؤتمر السنوي لمنتدى االستثمار الدولي :  سبتمبر، ريقا، التفيا 2 - أغسطس3

مجال األعمال مع االهتمام كار في 

ندوة منتدى االستثمار الدولي 
1

على مواضيع حيوية حول االستثمار، التجديد، االبت

  . بمواضيع مؤسسات األعمال الحرة الصغرى والمتوسطة

  .اقرأ المزيد من التفاصيل

  

  السبيل إلى التعديالت : 2007سنة 
لفعالية سيتم خالل هذه ا:  سبتمبر، مقاطعة واشنطن 9

ويل الدولية والبنك الدولي السنوي 

القيام بأعمال حرة س

0بعث وإدراة األعمال الحرة في أكثر من 

القيام بأعمال حرة في 

إطالق تقرير مؤسسة التم

والذي يتابع ويقارن بين العوائق التي تحول دون " 2007نة "حول مناخ االستثمار 

  زيد من التفاصيل اقرأ الم  دولة 15

  

  ندوة االئتالف البنكي الدولي حول النساء
 نوفمبر، لندن، قالسقو، سيجمع المؤتمر السنوي أعضاء االئتالف البنكي 6

الدولي لتبادل التجارب وأفضل الممارسات وسيلقي الضوء على بحوث دولية 

اضغط هنا  لمزيد التفاصيل .حديثة حول موضوع الوصول إلى الموارد المالية

  لالتصال

  

  ل الحرة من أجل المسؤولية االجتماعية
سيوفر المؤتمر التي يركز ...  نوفمبر، نيويورك10 -

ج

ندوة األعما
7

فضاء " اإلستراتيجيات المبتكرة واآلثار القابلة للقياس"على 

اقشة الحواجز إلدماج موضوع المسؤلية والشراكات االلمن

 .الشراكات الحرة

تماعية في صميم إستراتيجيات وعمليات 

  اقرأ المزيد من التفاصيل

  

 مواردوصــــــالت ارتبـــاط للـــــــ
  ولييف تصبح مزودا للبنك الد

 مليون دوالرا 600بنك الدولي سنويا حوالي 

أمريكيا في شكل بضائع وخدمات لتلبية الحاجيات 

اقرأ المزيد من التفا

ك
يمنح ال

صاحبات المشاريع الخاصة من كافة أنحاء العالم بصفة 

صيل

الداخلية عبر مزاد تنافسي ويشجع النساء 

   .خاصة للتقدم بعروضهن

  

http://www.doingbusiness.org/
mailto:zyoussoufou@ifc.org
mailto:zyoussoufou@ifc.org
http://www.bsr.org/BSRConferences/2006/Logistics.cfm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/OPPORTUNITIES/EXTCORPPROCUREMENT/0,,menuPK:64147159%7EpagePK:64147234%7EpiPK:64147236%7EtheSitePK:438017,00.html
http://www.rsebaa.lv/konferenc/conf_sept.htm
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صدر البنك الدولي دليال حول الصحة والتعليم 

التي تضم قطاعات مختلفة والعدالة والمشاريع 

 التفاصيلاقرأ المزيد من ...مشروع

  البنك الدولي يصدر دليال لمناهضة العنف ضد النساء 
أ

  كأمثلة أدمجت مقاربات لمواجهة العنف ضد النساء في تصميم ال

دليل لخلق ثقافة المساواة في أماكن العمل 
ن 

ويعتمد الدليل عددا من القوانين واالتفاقيات الدولية حول حقوق النساء . الجنسين

  

  في جنوب إفريقيا 
يلقي الدليل الضوء على انخراط قطاع األعمال الخاص في دعم المساواة بي

  اقرأ المزيد من التفاصيل .لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل

قاعدة 

  االقتصادية
شكل قاعدة البيانات أداة جديدة تمكن الباحثين وصانعي القرار من تحديد 

ا

 50 بلدا وتشمل 162وتحليلها وتحتوي القاعدة على مجموع 

  

بيانات النوع االجتماعي، المؤسسات والتنمية لمنظمة التعاون والتنمية 

ت

لقاعدة وتحليل العوائق التي تواجه تنمية المرأ ة اقتصاديا وتحتوي 

مؤشر حول التمييز على االقتصادية 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .أساس النوع االجتماعي

  

  اركة االقتصادية للنساء في سوريا موقع المورد يسلط األضواء على المش
 ضافة إلى تركيزه على دور النساء في التنمية تضمن موقع الواب مورد، إ

االقتصادية في سوريا، تضمن موقع الواب مورد نشرية ووصالت لفعاليات 

  اقرأ المزيد من التفاصيل .وأحداث وإصدارات أخرى حول مشاركة النساء في التنمية في المنطقة

ملتقى سيدات األع
رات 

القانونية وتدعو إلى تطوير اإلحصاء القومي من أجل سن قوانين تخاطب احتياجات 

 .رة والمجتمع

  

  مال والمهن األردني 
توفر هذه المنظمة غير الحكومية التدريب والمعلومات وتنفيذ المشاريع واإلشا

اقرأ المزيد من التفاصيللحوتوقعات أصحاب األعمال ا

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

  .لنقترح عليك وصلة ارتباط على الويب

  

http://www.oecd.org/dev/institutions/GIDdatabase
http://www.mawred-syria.org/
http://www.rsebaa.lv/konferenc/conf_sept.htm
http://www.cge.org.za/
http://www.bpwa.org.jo/Default.shtm
http://www.mawred-syria.org/


  10

 
  االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق لمؤسسة التمويل الدوليةرسالة إخبارية صادرة عن وحدة النوع 

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

 لتقديم مالحظاتك واستفساراتك وطلبات االشتراك وسحب االشتراك

اضغط هنا 
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