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 الهلتقى دًباجة

 

ع الطغيرة واملخىطعت في خلُلت ألامس، اللاظسة التي جأخر باكخطاد أي بلد باججاه الىمى والاشدهاز،     ئن املشاَز

وعلى عكع الشائع ، فان الاكخطاداث التي جىلي اهخماما خاضا باملشسوعاث الطغيرة واملخىطعت هي الاكخطادًاث 

ا. ئن الاهعالكت مً أجل دعم هرا اللعاع الحُىي في الاكثر همى والاكدز على خل املشاكل الاكخطادًت لبلدانه

ادة على وجه الخطىص، فعلى  الاكخطاد الجصائسي، جكمً في وشس ودعم زلافت العمل الحس بشكل عام، وزلافت الٍس

السغم مً املشاكل واملعىكاث املىضىعُت التي حعسكل مظيرة هرا اللعاع هدى الاشدهاز ، فان املعىكاث والعساكُل 

ع الراجُ ت هي العدو الداخلي الري ًدىل دون اهعالكت هرا اللعاع للعب دوزه، باإلضافت الى ذلك هجد بعض املشاَز

وخاضت الطغيرة جفخلس الى زؤٍت واضحت مظبلت ملبرزاث وجىدها، كما أن وجىدها ال ٌعبر عً طُاطت جىمىٍت مدددة، 

املعالم، ألامس الري اطخدعى اًجاد آلُاث فعالت  هرا الى جاهب أن اوشائها ال ًخم ضمً اطتراجُجُت جىمُت واضحت

ع  ادة ومظاهدة املشاَز ع خاضت جلك التي جمس بمسخلت بداًت اليشاط، والعمل على التروٍج لسوح الٍس جدعم هره املشاَز

ادًت الطغيرة على مىاجهت ضعىباث هره املسخلت.  الٍس

ت  طىق -وعلىم الدظُير بجامعت مدمد الشٍسف مظاعدًتفي هرا الظُاق، جلىم كلُت العلىم الاكخطادًت والخجاٍز

 أهساض بعلد امللخلى الىظني الافتراض ي جدذ السعاًت العلمُت ملخبر املالُت واملداطبت جباًت وجأمين، واملىطىم بعىىان:

 دعم وتمويل ريادة ألاعمال ودوره في تحقيق التنمية"   "                                         
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