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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا
 

 الخلفية

كافحة البطالة وتعزيز التماسك موي العادل والمتوازن، االقتصادالتقدم  عزيزتوللحفاظ على معدالت النمو، 
بشكل  نماذج اقتصادية جديدة تعتمد تطويريا بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريق تماعي، قامت حكوماتجاال

  .  لرأس المال البشري بناءستخدام النهما االيتطلب آل مالتي ووالصادارات،  ةالخاص اتاالستثمار على متزايد
 تنافسيةعتراف بأن ال أفريقيا باالوشمفي منطقة الشرق األوسط  اتالعقد الماضي، بدأ صانعو السياس خاللو

. مالها البشريوانتاجية رأس تعليمومستوى  مهاراتو بمواهبتتأثر بشكل آبير في السوق العالمية  اقتصاداتهم
أة على ترتبط بشكل آبير بقدرة المر الدول تنافسيةفإن المواهب المحتملة،  قاعدة حيث أّن المرأة تمثل نصفو

  .قتصاداالالمساهمة والمشارآة في 
يقيا لمنظمة التعاون في الشرق األوسط وشمال إفر االستثماربرنامج ل 2007 في عام الوزاري مؤتمرفي الو

 يةاالقتصاد مشارآةالالتزامهم بدعم على طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، أآد وزراء منيةاالقتصادوالتنمية 
إلى هادفة صياغة وتنفيذ سياسات متكاملة وفي  م والمعونةدعال البرنامج بأن يقدم طالبواآما . للمرأة المتزايدة

إعالن تشجيع ريادة األعمال ” على وقام الوزراء آذلك بالتوقيع. في المنطقة المرأة توظيفو تعزيز ريادة
منتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  نشاءإودعم  ،“منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي المرأة 
  . اإلعالن مضي قدمًا في تنفيذلكي ي،  والشرق األوسط وشمال إفريقيا يةداالقتصا

منتدى سيدات  وثيق مع أعضاءالتشاور ال، قام البرنامج، بإلعالنطة طريق واضحة لتنفيذ فعال لوضع خريول
 .“طقة الشرق األوسط  وشمال أفريقيافي من ريادة وتوظيف المرأة تشجيعل لعمالخطة ”، بتطوير األعمال

المؤتمر الوزاري  قبل، 2009تشرين الثاني /نوفبر 22 مراآش في قدت فيالتي ُعسيدات األعمال  قمةفي و
سيدات األعمال  اتاديالشرق األوسط وشمال أفريقيا، أقر مئات من قو ةياالقتصادوالتنمية منظمة التعاون ل

  : للعمل محاور أربعلتي وا ، خطة العملوآبار المسؤولين الحكوميين
 .لاعموشمال أفريقيا عبر خلق بيئة مؤاتية لأل في منطقة الشرق األوسط لمرأةريادة وتوظيف اع تشجي .1
 بشكلو، إتاحة نفاذ أسهل لفرص التمويل من خالل هانموتسهيل تسجيل األعمال و يسير إجراءاتت .2

 .لألعمال التي تعود ملكيتها لسيدات خاص
 .نوع االجتماعيات أفضل مصنفة بحسب الات ومؤشرية من خالل إحصاءاالقتصادتحسين السياسة  .3
والشرق األوسط  يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية تسهيل المشارآة في  .4

 .بين شبكات األعمال لصواتوضمان تزايد ال وشمال إفريقيا
رق األوسط وشمال والش يةاالقتصادسيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  لمنتدىع األول اوعقد االجتم

 World( األعمال سيداتالعالمية ل جمعيةمن البدعم  ةياالقتصادوالتنمية الذي نظمته منظمة التعاون  - فريقياأ
Association of Women Entrepreneurs(  -  األعضاء شناقوت. في تونس 2010آذار /مارس 29في 

في لريادة أعمال المرأة ات والبرامج الداعمة السياسات، المؤسسبشامل و بيان مفصل إعداد خالله حول أهمية
 إعدادساس لتحديد الممارسات الجيدة و، لوضع األمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اقتصادات جميع

ة الشرق األوسط وشمال المرأة في منطق اتعرومش لدعموالقطاع الخاص  اتالسياس ناعالتوصيات لص
 أعمال نشاءإل يةآوس ومدى مالئمتها األعمال حاضناتل حليل معمقت إجراء آما دعا األعضاء إلى .أفريقيا
  .األعمال الالزم إلنشاء ونمو التمويل الحصول على تنافسية وتسهيلبال تتمتع

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول المساواة بين ل ةياالقتصاد ةوالتنمينظمة التعاون مؤتمر مأآد و
منتدى سيدات  بدعم من ،في باريس 2010أيار /مايو 4، الذي ُعقد في الجنسين في الحكومة وفي األعمال

حوار الوإلى تعزيز  ُمَكِمل تدريب بناء القدراتالعمل التحليلي مع  أن يترافق على الحاجة إلىأآد األعمال، 
  .منتدى سيدات األعمالل على اإلنترنت) platform( المنصة التفاعليةعبر  اتسياسحول ال
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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا

سيدات األعمالمنتدى  عضوية  

وازدواج  تكرار وتفادي طويلة األمد،الالمبادرات العديدة  التي راآمتهاستفادة من المعرفة الجماعية والخبرة لال
تمكين الودعم  عزيزعلى ت عملت تيالرئيسية ال ممثلين عن المبادراتيجمع منتدى سيدات األعمال ، الجهود

  .األوسط وشمال أفريقيا وخارجها منطقة الشرق، في اقتصادات لمرأةل ياالقتصاد

على وجه و .الحكومة وفي المجتمع المدنيو األعمال يشغلن مواقع القيادة في سيدات عضوية منتدىوتجمع 
شرآات من دول منظمة التعاون  صاحباتو، مديراتو اتتنفيذي تسائير تضم عضوية المنتدى، التحديد

أفريقيا، وممثالت عن رابطات سيدات األعمال على  الشرق األوسط وشمال منطقةو ةياالقتصادوالتنمية 
، وعن حكومات منظمة ةوالدولي ةاإلقليمي المنظماتو المجتمع المدني،واإلقليمي والدولي، والمستوى المحلي، 

  .ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ةياالقتصادوالتنمية التعاون 

، سيقوم اإلنترنت على platformصفحة الـ  رجتماعات وعباال اآلراء خالل تبادلالحوار و من خالل
منطقة الشرق األوسط السياسات والقطاع الخاص في  ناعلص ات ملموسةعضاء بصياغة توصيات سياساأل

  . حاالت العمليةمواد حول و ىفضلال اتممارسال حول شهادات تعززهاوشمال أفريقيا، 

جتماعأهداف اال  

  : إن أهداف اإلجتماع هي اآلتية
على الدعم المالي خالل مختلف مراحل تطور  عمالاأل اتباحصوسائل تحسين حصول  مناقشة -

 .مبتكرة لتسهيل حصول سيدات األعمال على التمويلالشرآة وتطوير مقترحات 

عطى ضمن هذا اإلطار، سي. حصول النساء على دعم المشروعاتمناقشة اإلستراتيجيات لتحسين  -
منطقة الشرق األوسط  اقتصاداتفي بدايته في هو نشاط  -حاضنات األعمال للسيدات ل اإلعتبار

 لشرآات سيدات األعمال؛  اتعوية لتحسين دعم المشرآآل – وشمال أفريقيا

منتدى سيدات األعمال حول السياسات، ل البيان التفصيليمنهجية نطاق ومن ت تثبالومناقشة  -
 . وسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق األالنساء في  روعاتلمؤسسات والبرامج الداعمة لمشا

 .مناخ األعمالتطوير  في جهود ينقضايا الجنس إدماج تقديم نشاطات تسعى إلى -

 جتماعاالمواد ووثائق 

أعضاء منتدى سيدات األعمال عبر شبكة اإلنترت على الموقع قبل يمكن الحصول على وثائق اإلجتماع من 
بعد معلومات  اوفي حال لم تتلق. https://community.oecd.org/community/psdwbnالتالي 

، joshua.yeremiyew@oecd.org: البريد اإللكتروني(، wjoshua yeremiye بالسيد والتسجيل، اتصل
  .)91 98 24 45 1 33+رقم هاتف 

  :ثائق اإلجتماعوسوف تتضمن 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛التمويل في  إلى المرأة نفاذحول  بحثيةورقة : الجلسة األولى -
 حول حاضنات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ بحثيةورقة : الجلسة الثانية -
سيدات  روعاتالبرامج الداعمة لمشالمؤسسات وت ولسياسال البيان المفصلمسودة : الجلسة الثالثة -

 .من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اقتصاداتاألعمال في ثمانية 
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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا

  : ستتضمن وثائق الخلفية
تنفيذ : والشرق األوسط وشمال إفريقيا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  -

 لشرق األوسط  وشمال أفريقيا؛في منطقة ا لمرأةريادة وتوظيف ا تشجيع بيان حولال

 المكان واعتبارات أخرى
 

اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، مبنى عدنان قصار لإلقتصاد : المكان
  .لبنان ،العربي، بيروت

  
  .والعربية الفرنسية اإلنكليزية، باللغات الفورية الترجمة ستتوفر :الفورية الترجمة

  
 ).10:00-9:00( والترحيب اإلفتتاح خالل ةلصحافا لممثلي  المؤتمر في المجال فتحسي   :للصحافة معلومات

 سيتم ذلك دوبع ).10:30-10:00( األولى االستراحة خالل مختارين متحدثين مع المقابالت ترتيب يمكن
  .افةالصح أمام جتماعاإل اغالق

  
 الجديد الدولي الدور" 2010 للعام العربية المصارف إلتحاد السنوي العربي المصرفي المؤتمر  :آخر حدث

  .لبنان بيروت، الفينيسيا، فندق في 2010 األول آانون/نوفمبر  26-25 في سيعقد ،"العربية للمصارف
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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا

 ، بيروت2010 تشرين الثاني/نوفمبر 24األربعاء 
  

 9.00-8.30 ستقبال والتسجيلإلا

الترحيب آلمة 9:00-9.30 

تحاد العام لغرف التجارة والصناعة وزير دولة ورئيس االالسيد عدنان القصار،  معالي -
 والزراعة للبالد العربية، لبنان

 المالية، لبنان ة، وزيرحفار الحسن السيدة ريامعالي  -
   رئيس اتحاد المصارف العربية، لبنانلسيد عدنان يوسف، ا -

 

 10.00-9.30 يةفتتاحاال الكلمة

ية االقتصادالمكلف بالشؤون  الوزير األول الوزير المنتدب لدىبرآة، معالي السيد نزار  -
 .يةمملكة المغربالوالعامة، 

 ، وزير العدل، السلطة الوطنية الفلسطينيةمعالي السيد علي خشان -
منظمة التعاون  لدىلواليات المتحدة الممثلة الدائمة لآارين آورنبلو،  سعادة السفيرة -

والتنمية نظمة التعاون مل منتدى سيدات األعمالل ةمشارآال ةرئيسوال،  ةياالقتصادوالتنمية 
 نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياوم ةياالقتصاد

 

 10.30-10.00 استراحة

 12.30- 10.30 ألعماللسيدات اتحسين الدعم المالي : لسة األولىالج

  حاد المصارف العربية، مدير الشؤون القانونية الدولية، اتزبيبالسيد علي:الجلسةرئيس

  : المتحدث الرئيسي
  ، رئيسة شرآة دلتا القابضة لالستثمارات المالية، مصرالسيدة نيفين الطاهري،  -

  :المناقشون  
  بنك ستاندرد شارترد، لبنانالرئيسة التنفيذية لبيك يي فونغ،  سيدةال -
 المدير المنتدب في شرآة ضمان اإلئتمان، مصرالسيدة نجالء بحر،  -
وزارة الصناعة  مدير السجل التجاري والصناعي المرآزي،  ،حدادين رلىالسيدة  -

 والتجارة،األردن
 يةمملكة المغربال مجموعة المهنية لبنوك المغرب،المدير عام ، دآتور الهادي شايب عينوال -
مسؤول خبير عن منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، ، جاآوبز.ج.السيد توماس -

 لبنانمؤسسة التمويل الدولي، 
  

  مستديرة طاولةمناقشة 
التمويل عبر مؤسسات  إلى األعمال سيدات نفاذتحسين استراتيجيات  حول ناقش المشارآونتسي

  .التمويل الرئيسية والمبادرات المستهدفة 
ة األعمال هو الحصول على أحد المحددات الرئيسية للقدرة على تطوير وتنميوحيث أن 

ية ومنطقة الشرق االقتصادمنظمة التعاون والتنمية سيقوم مصرفيون من دول ، فالتمويل
احل ما ل لسيدات األعمال خالل مريتموالدعم التحسين سبل  ستعراضبا األوسط وشمال أفريقيا

تشجيع ( جانب العرضب تتعلق أنهم سيناقشون قضاياآما . ، وما بعد تأسيس المشاريعقبل، إبان
وقضايا الطلب ) تنويع عرض منتجهم والوصول إلى الزبائن من النساء المؤسسات المالية على

 ).من خالل التدريب سيدات األعمالالمالية ل تحسين المعرفة(
سيبحثون التمويل، و حسين النفاذ إلىات غير الرسمية لتالمبادر أيضا آما سيناقش المشارآون

  .مستثمراتانشاء شبكة فكرة 
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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا

 14.00-12.30 استراحة الغداء

 15.30 – 14.00 اتعدعم المشرو إلى خدماتالمرأة  نفاذتحسين  –الجلسة الثانية 

  : الجلسة  رئيس
نظمة التعاون لم مدير برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إلكسندر بويمر -

   ةياالقتصادوالتنمية 

  : المتحدث الرئيسي
   ستشارية، أوتاوا، آندامجموعة الزما اال رئيسة لويس ستيفنسون، لسيدةا -

  :المناقشون
 رئيس مكتب الترويج الخارجي، غرفة تجارة دمشق، سورياالسيد فرانك ماول،  -
رئيسة الجمعية المغربية للنساء رئيسات المشروعات، مملكة السيدة سريا بدراوي،  -

 المغرب
  مؤسسة شرآة شوآوال فيالدلفيا، األردنمديرة عامة، ،  لينا هنديلي السيدة -

،  مستشارة أعمال، المرآز األوروبي اللبناني للتحديث الصناعييدة رولى سليمان، الس -
 لبنان

  المستديرة طاولةمناقشة  
وفير خدمات تطوير سيناقش المشارآون اإلستراتيجيات ويعرضون الممارسات الجيدة لضمان ت

 المرأة نفاذ ينفي سبل تحسأيضًا  بحثونآما أنهم سي. وبأسعار معقولة جودة عالية أعمال ذات
في منطقة ) بما فيها المعلومات المتعلقة بفرص السوق( المعلومات المرتبطة باألعمال إلى

للنساء آآلية  األعمال حاضناتآما أنهم سيناقشون مدى مالءمة .  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
عدم  ريعتب، قتصاداتفي العديد من االف. السيدات صاحبات الشرآات اتعلتحسين دعم مشرو

 وقد. الحصول بشكل آاٍف على خدمات تطوير األعمال عائقًا رئيسيًا أمام أصحاب المشاريع
بشكل آاٍف  لم يعلن عنه ، أو أن وجودهافرةاغير متو يكون ذلك بسبب أن الخدمات نفسها

  . األعمالمجتمع ل
سات مؤسغرف التجارة وو مراآز تطوير األعمالو ات سيدات األعمالعيمكن لمراآز مشروو

دورًا مهمًا في تأمين خدمات تطوير األعمال وفي نشر المعلومات المرتبطة  أن تلعب أخرى،
  .اتعباألعمال ألصحاب المشرو

وغير الحكومية ومن القطاع  طوير األعمال من الجهات الحكوميةيمكن أن ُتؤمن خدمات تو
في الحصول  مساعدةلليمكن أن تمتد الخدمات من الدعم التقني . من قبلها جميعها وأالخاص، 

 .تأمين المعلومات حول السوقعلى التمويل، الى 

 15:45-15:30  استراحة

 17:15-15:45  سيداتات العالمؤسسات وبرامج دعم مشروو ياساتالس: الجلسة الثالثة

المرأة العربية للتدريب  لمرآز المدير التنفيذي، سكينة بوراويةالدآتور:الجلسةرئيس
  نس، تووالبحوث

  
  :المتحدث الرئيسي

قسم تطوير القطاع  ،مديرة مشاريع في منتدى سيدات األعمال ،شآا-أليرماننيكوال  السيدة -
   إفريقيا وشمال األوسط الشرقو ةياالقتصادوالتنمية ة التعاون قالخاص، منط

 
  

  المناقشون 
 لمنظمة العمل الدولية مكتب لبنان، /المدير اإلقليمي، السيدة ندى الناشف -
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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا

   إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في االستثمارمديرة مرآز ، سيدة وحيدة الدويال -
 الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، لبنان، أمين صندوق المجلس،السيد يحيى حكيم -
والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم  االستثمارمدير مكتب ترويج الدآتور هاشم حسين،  -

المرآز العربي اإلقليمي لتنمية وتدريب ، مدير، )اليونيدو(المتحدة للتنمية الصناعية 
  )يؤآد الحقا(، البحرين االستثمارأصحاب األعمال و

 
  المستديرة طاولةمناقشة 

المؤسسات وبرامج دعم و لسياساتل البيان التفصيليناقش المشارآون نتائج مسودة سي
ة م ثمانيقيا، الذي يقّيسيدات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفري اتعمشرو

ودية، سوريا، تونس ، السع السلطة الفلسطينية البحرين، األردن، المغرب،: عربية اقتصادات
  . العربية المتحدة واإلمارات

طار التحليلي وقياس نطاق حوار بين المشارآين حول اإل إطالق الغاية من هذه الجلسة هوو
ومن خالل النقاش وتبادل . ئدات األعمالرا التي تؤثر على نجاحالسياسات واإلجراءات 

 األوسط الشرقمنطقة  اقتصاداتجميع  التقييم أن يشمل، سيحدد المشارآون إمكانية اآلراء
  .إفريقيا وشمال

ئم لتقييم مال الالزمة المؤشرات اإلحصائية إلى إعداد المشارآون أيضًا يتطرق قدو
إفريقيا  وشمال األوسط قالشرمنطقة  اقتصادات في يادة وتوظيف المرأةرلوضع 
  .ريادة األعمال وقياس

 

 

 

 17:30-17:15 ألنشطة الحالية والسابقةا حول تحديث:  الجلسة الرابعة

 مدير برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،إلكسندر بويمر:الجلسةرئيس
  ية االقتصادنظمة التعاون والتنمية لم

لعرض سريع للخالصات  األعمال والمنظمات األخرى ترابطات سيداب بممثالت عن رحَُّي
  . جتماعات السابقة أو اإلعالن عن األحداث القادمةاألساسية لال

  
قسم تطوير القطاع  مديرة مشاريع في منتدى سيدات األعمال، ،شآا-نيكوال أليرمان السيدة -

 إفريقيا مالوش األوسط الشرقو يةاالقتصادمنطقة التعاون والتنمية ل الخاص
   

 :معلومات حول

 األوسط الشرقمنطقة عمل في خطة  100أفضل المرأة في مسابقة  مشارآة 
 ؛)(www.mena100.orgإفريقيا  وشمال

منطقة الشرق اإلبالغ عن نشاطات منتدى سيدات األعمال لمجموعات عمل  
، مجلس األعمال  ةياالقتصادوالتنمية لتعاون منظمة ال األوسط وشمال أفريقيا

  ؛األخرى ةياالقتصادوالتنمية ومشاريع منظمة التعاون 
تقديم ملخص عن أنشطة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الصلة بقضايا  

 ت القادمة لمنتدى سيدات األعمال؛النوع االجتماعي وآذلك عن الخطوا
 .ل وأعمال أخرىهيكل حوآمة منتدى سيدات األعما 

 

 18:00-17:30 الختامية  كلمةال 
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ألوسط وشمال والشرق ا يةاالقتصادمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية  

 إفريقيا

 
  ةياالقتصادوالتنمية نظمة التعاون مل الشرق األوسط وشمال أفريقيا في االستثماربرنامج  و ةياالقتصادوالتنمية منظمة التعاون عن 

 
بالديموقراطية  ولة ملتزمةد 33حكومات عضويتها  تجمعحكومية ما بين هي منظمة  ةياالقتصادوالتنمية منظمة التعاون إن 

تضع و. زدهار وفرص العمل من خالل التعاون والحوار السياسي بين األعضاءاالو ياالقتصادنمو الواقتصاد السوق لتحسين 
تفاق اال فيها يكون القطاعات التيفي  "قواعد اللعبة"ملزمة لتحسين توصيات غير  عدوت ىفضلمعايير الممارسات الالمنظمة 

غير من أساسية دول مناطق و ليشمل هذا الحوار يتسع على نحو متزايد،و. لألسواقف ضروري آلداء صحيح رامتعدد األط
   .في اقتصاد اليوم المعولم مهمةأصبحوا عناصر  بعد أن ألعضاءا

من  ، بناء على طلبةياالقتصادوالتنمية نظمة التعاون م، تم إطالق مبادرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ل2004 وفي عام
تدعم و. ية والسياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااالقتصادتسريع اإلصالحات  في للمساعدة المنطقة، اقتصادات

 وتشارك بين األقران من خالل الحوار 1منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياك في ارمشاقتصاد  18المبادرة جهود اإلصالح في 
اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة  اسات وممثلي القطاع الخاص فيالسي ناعيدة بين صالممارسات الج

. والحوآمة االستثمار: وللمبادرة محورين . اتالسياس اتإصالحيذ ف، ومن خالل المساعدة في تنةياالقتصادوالتنمية التعاون 
إلى تحسين مناخ والتنمية  ةياالقتصادن والتنمية منظمة التعاول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في االستثماربرنامج ويسعى 

في  فرص العملو ياالقتصادنمو لآقوة دافعة ل - اإلقليميوالمحليو األجنبي - نشاء بيئة مؤاتية لإلستثمارإ لىاألعمال ويرآز ع
  .منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وتنفيذه من قبل خمس  ةياالقتصادمنظمة التعاون والتنمية ل الشرق األوسط وشمال أفريقيا في االستثماربرنامج تم تطوير عمل 
رأس و اتعروالمشتطوير تنظيم الصغيرة والمتوسطة،  اتعو، سياسة المشراالستثماروترويج سياسة : مجموعات عمل تعالج

 آل مجموعة من إن. ي، وحوآمة الشرآاتاالقتصادتنوع ، تطوير القطاع المالي والالضريبية المال البشري، السياسة واإلدارة
يشترك في رئاستها دولة واحدة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودولة ممثلة عن منظمة التعاون  مجموعات العمل هذه

  .ةياالقتصادوالتنمية 
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To exchange with other WBF members,  

please log on to the dedicated secure online platform: https://community.oecd.org/community/psdwbn 
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