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 ورشة عمل

 )  (CIPEبالتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصة        

ومركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، عـقـدت        

 حول 2006ورشة عمل لمدة يوم واحد، فى العاشر من يونيه  
" . .  مصـر   ي في وقضايا التحول االقتصاديالمجتمع السياس" 

حيث تضمنت ثالث جلسات، شهدت عرض ست دراسات وستة     

تعقيبات، ومناقشات من الحاضرين الذين مثلوا بعض األحزاب       

السياسية والباحثين وعدد من نواب مجلس الشـعـب مـن             

  .المستقلين من اتجاهات مختلفة

 :وجاءت أعمال الورشة على النحو التالى

قدمت و.. فى الجلسة األولى نوقشت األبعاد السياسية والحزبية 

عبد المنعم سعيد ـ   /  خالل تلك الجلسة ـ التي رأسها الدكتور 

التحالفات الحزبية فى مصر وقضايا " األولى بعنوان   دراستين،  

حسين عبـد الـرازق،     /   وقدمها أاألستاذ"   يالتحول االقتصاد 

أما الدراسة الـثـانـيـة     .. أحمد حسن/ وعقب عليها أاألستاذ 

جماعات المصالح االقتصادية " أمانى قنديل بعنوان  .   فقدمتها د 

 .  فؤاد ثابت/ ، وعلق عليها األستاذ"يوالتحول االقتصاد

وقدمت خالل . .   ثانية نوقشت األبعاد االقتصادية  وافى لجلسة ال  

طه عبد الـعـلـيـم ـ       .   تلك الجلسة ـ التي أدار أعمالها د 

. . أسس التقدم االقتصادي وتطبيقاته  " األولى بعنوان دراستين،  
عبد الفتاح الجبالى، وعقب عليها /   وقدمها األستاذ"  حالة مصر 

أما الدراسة الثانية، فكـانـت حـول      . .   إبراهيم العيسوى.  د

ـ "   يسياسات مواجهة الفقر وتأثيرها على التحول االقتصادى ف

 . شريف دالور. منال متولى، وعقب عليها د. وقدمتها د" مصر

. . ثالثة فكانت حول األبعاد السياسية والقانونيـة  الجلسة ال أما  

نبيل حـلـمـي ـ      . قدمت خالل تلك الجلسة ـ التي رأسها د 

بناء   " حسن أبوطالب وحملت عنوان.  األولى قدمها ددراستين،  

سيف . ، وعقب عليها د"الديمقراطية والتحول االقتصادي الكفء 

إمام حسانين وحملـت  .   وقدم الدراسة الثانية د. . .   عبد الفتاح 

، "   دور المؤسسات والقانون في التشريع االقتصـادي  " عنوان  

 .جمال زهران النائب فى مجلس الشعب. وعقب عليها د

وفى هذا العدد ننشر الدراسات التى عرضت بورشة العمـل،          

 .عالوة على التعقيبات وبعض مداخالت الحضور

 ..رشة عمل حولو
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