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 ملحوظة
 طباعته وبإعادة في حالة ظهور رموز غير مفهومة في النص الذي بين يديك يرجع هذا إلى خطأ في الطباعة
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 امام المجالت حكومات عدد من دول الشرق االوسط وشمال افريقيا في اتاحة أبد العقد الماضى خالل
 السوق بعد سنوات من     اليات وفى تبنى بعض المعايير الالزمة لتغاعل         المشارقة فى العملية السياسية   

الصالح  وشمال افريقيا بأجراءت ا    االوسطان قيام زعماء دول الشرق      .سـيطرة الدولة على االقتصاد    
 تلك االجراءات الزمة للتغلب علي الركود       اناالقتصـادى انمـا يـدل علـى ادراك هـؤالء القادة             

كما ،  عن مصر بصفتها     اتحدثنواذا  . العالمي   االقتصاداالقتصـادى والقـدرة علي المنافسة في ظل         
فع عملية  فان مصر تلعب دورا قياديا في د      ،  مستقبل المنطقة    قيادةقـادرة علي    ، يـراها الكثيـرون     
ان نجاح مبادرة الحكومة المصرية غي تحرير االقتصاد        .  في المنطقة    االقتصاديالسـالم والرخاء    

 . السياسية الديمقراطية سيمثل نموذجا لبقية دول المنطقة النظموتطبيق 
  

 الدولية الخاصة الي مساندة تلك الجهود عن طريق توفير المعونة الفنية            المشروعات سعي مركز    وقد
 فالمركز.  لجمعيات االعمال الخاصة المستقلة وغرف التجارة والصناعة ومراكز االبحاث           لمالـية وا

 االصالح االقتصادي    دفعفي  ، باعتبارها ممثلة للمجتمع المدني     ، يؤمن بالدور الهام لتلك المؤسسات      
 .  الديمقراطية وحرية االسواق  القائم علي

 
ساعدة لعدة مشروعات تشتمل علي عناصر      م بتقديم ال  ١٩٩٤ المشروعات منز عام     مركز قـام    وقـد 

 علي  مالقائ واإلصالح في صناعة السياسات     والتأثير وبحث السياسات االقتصادية     المؤسسيةالتنمـية   
 الغربية الفسـاد وتدريب الصحافيين االقتصاديين في االردن ولبنان وتونس وتركيا والضفة             محاربـة 

ـ     لعدةز المشروعات مع مصر هو برنامج طموح يستمر         ان برنامج مرك  . لك في مصر    ذوغـزة وك
 ليكون علي نمط المصرية الحياء دورة اتحاد الصناعة األمريكيةسنوات ويتم تمويلة من هيئة المعونة 

 المصرية في ظل تحديات      الصناعة الحديـثة الخاصة وليكون قادرا علي قيادة         األعمـال جمعـيات   
 .رن الجديد المنافسة العالمية ونحن علي مشارف الق
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 التابع للبنك الدولي    االقتصادية عالقة تعاون فريدة مع معهد التنمية        إقامةبدا المركز في    ، ١٩٩٧ وفي
 العامة في مجتمعات الشرق     السياساتمـن خـالل بـرنامج ناجح يقوم علي تطوير مراكز دراسات             

يق االفكار بدء من التعليم      مؤتمر حول تسو   غيوقد اجتمع في القاهرة ممثلو تلك المراكز         . األوسـط 
 ممثلو تلك المراكز في القاهرة لتبادل االفكار والخبرات         اجتمعلقد  . وانتهاء بصياغة السياسات العامة     

وقد نجح المؤتمر في بناء شبكة من العالقات بين دول المنطقة            . االفكارحـول افضل وسائل تسويق      
  mena/org.cipe.www  النترنت من خالل موقع المركز علي ااالتصاالتوتستمر تلك 

 
 فـي هـذا العدد من النسخة العربية انما يدل علي اهمية تلك              الصـادرة  تالموضـوعا  اختـيار    ان

وسيحاول مركز   . وللـرخاء االقتصـادي في المنطقة          المتواصـل  للـنمو الموضـوعات بالنسـبة     
دارات ان يدفع االصالح االقتصادي القئم علي حرية االسواق ان           االص تلكالمشـروعات مـن خالل      

ويسرني دعوتكم علي صفحات    .  في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا      الخـاص يعـزز القطـاع     
 ارائكم بالنسبة للموضوعات الواردة فيها ومدي اهتمامكم للحصول علي مزيد من            عليمجلتنا لنتعرف   

 .المستقبل في االصدارات
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