
 
 

 
 

قتصادديیة منن أأجلل االعدداالة إإ) بعقدد مؤؤتمرر بعنوواانن سيیاساتت FES يیبررتت (إإستقوومم مؤؤسسة فرريیددرريیشش 
- 26-25ااإلجتماعيیة في منططقة االشررقق ااألووسطط وو شمالل اافرريیقيیا في  في  ٢۲٠۰١۱٥منن شهھرر تشرريینن ااألوولل 

  توونسس.
 

يیهھددفف االمؤؤتمرر لعررضض االتحدديیاتت ااإلجتماعيیة ووااإلقتصادديیة االحاليیة في االمنططقة وومناقشة نماذذجج مختلفة 
للسيیاساتت ااإلقتصادديیة االتي تددعمم االنموو ااإلقتصادديي ووتخلقق فررصص عملل الئقق وو تعززيیزز االعدداالة ااإلجتماعيیة. 

 FESاتت االتي ستقوومم االمؤؤتمرر االمززمع عقددهه هھھھوو بمثابة نقططة اانططالقق لسلسلة منن ووررشاتت االعملل ووااإلجتماع
ووذذلكك بهھددفف تططوويیرر تووصيیاتت حوولل االسيیاساتت  ٢۲٠۰١۱٦بتنظظيیمهھا على االمستووىى االمحلي ووااإلقليیمي خاللل سنة 

  ااإلقتصادديیة لصانعي االقرراارر في منططقة االشررقق ااألووسطط ووشمالل اافرريیقيیا.
 

FES  ووذذلكك في  االلغة االعرربيیة أأوو ااإلنكليیززيیةتددعوو أأكاددميیيینن ووخبررااء منن االمنططقة لتقيیمم ملخصص ووررقة بحثث في
أأحدد االمووااضيیع االتاليیة:  

مشاكلل ووعيیووبب االسيیاساتت ااإلقتصادديیة االمططبقة حاليیا في ددوولل منططقة االشررقق ااألووسطط ووشمالل اافرريیقيیا. •  
سيیاساتت ووآآليیاتت تووززيیع االددخلل وواالثررووةة كالسيیاساتت االضرريیبيیة٬، سيیاساتت االددعمم٬، سيیاسة ااإلنفاقق  •

  االحكوومي ووسيیاساتت ااألجوورر.
ة٬، على سبيیلل االمثالل قوواانيینن االعملل٬، سيیاسة االتووظظيیفف٬، االحمايیة سيیاساتت االعملل وواالحمايیة ااإلجتماعيی •

  منن االبططالة٬، نظظامم ااإلجتماعي ووسيیاساتت تقليیصص االفقرر.
االززررااعيیة وواالصناعيیة عاددلة (سيیاساتت ددعمم االمززااررعيینن وواالمشررووعاتت االصغيیررةة  سيیاساتت ااإلصالحح  •

  وواالتموويیلل) وواالمتووسططة٬، االحوواافزز االضرريیبيیة٬، االددعمم االتقني٬، 
  اعيیة االعامة كسيیاساتت االتعليیمم وواالصحة وواالتأميیناتت ااالجتماعيیة.االخددماتت ااإلجتم •
سيیاساتت ااإلصالحح االشاملة٬، كسيیاساتت االنموو ااالقتصادديیة االددااعمة للفقررااء ووززيیاددةة االتشارركيیة في صنع  •

االقررااررااتت ااالقتصادديیة.  
ليیصص سيیاساتت االتنميیة االبشرريیة وواالتنميیة ااإلقليیميیة: االتخططيیطط ااإلقليیمي وواالال مرركززيیة ااإلقتصادديیة٬، تق •

االفررووقاتت في مستوويیاتت االتنميیة بيینن االمناططقق.  
سيیاساتت ااالستثمارر وواالتجاررةة االخاررجيیة ووتأثيیررااتهھا على االشرركاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة٬، حصصص  •

االسووقق٬، االتنافسيیة٬، االصاددررااتت وواالووااررددااتت٬، االووصوولل لألسووااقق االخاررجيیة٬، االتعاوونن االددوولي االمالي 
  ووااإلستثمارر ااألجنبي االمباشرر.

FES االبحثيیة االتي ترركزز على ددررااسة حاالتت معيینة كالترركيیة مثال على بلدد ااوو ااثنانن منن  تشجع ااألووررااقق
االمنططقة.  

كلمة) ووذذلكك عنن  ٣۳٠۰٠۰على االمهھتميینن بالمشارركة في هھھھذذاا االمؤؤتمرر مددعوووونن لل تقدديیمم ملخصص بحثث (حوواالي 
. سيیتمم إإعالمكمم ٢۲٠۰١۱٥االخامسس منن شهھرر أأيیلوولل  حتى tunis.orgsalam.said@fesلل  ططرريیقق إإررسالهھ 

  .٢۲٠۰١۱٥أأيیلوولل  ٢۲٠۰بنتائج بقبوولل االملخصاتت االمقددمة في 
 

FES  تددعمم بشكلل خاصص مشارركة باحثيینن ووخبررااء منن ااإلناثث وواالشبابب منن االمنططقة سووااء كانوواا مقيیميینن
  خاررجج االمنططقة ااوو ددااخلهھا.


