
 

 ملخص ورقة عمل أعدها اإلتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

 

 تفعيل دور الحاضنات التكنولوجية والصناعية فى مجال التنمية المستدامة
 لح والمستقبل المستهدف""الواقع الم  

ى إلى  دىد يريىر إن التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية التى  تهىهد ا المقة ىة الير يىة إدت إلى  تراجىو القمىو اإلقتصىاد
إلىىى  قظىىىرال لدتدىىىديات التىىى  تواجههىىىا  ىىىتت الىىىدوس والتىىى  تتملىىىل  ىىى  إعىىىتمرار تصىىىاعد المةالىىى  اإلجتماعيىىىة  اإل ىىىا ة 

يىىان لىىتلت التىىإللير اإلعظىىد  ىى  زيىىادم دىىدم ا لىىار و زيىىادم ميىىدلت ال ةالىىة و إقخفىىام ميىىدس القمىىو اإلقتصىىادى الير ىى  
ن ت ود ديومات الهيو  الير ية رو و عدد مىن الرىراما القتصىادية لفىت  العدرية عد  المقة ة الير ية  يان لزامال إ

آ اق جديىدم لسعىتلمار الصىقاع  والتلقولىوج  مىن هىإلقها إن تفيىد إلرىر عىدد مميىن مىن المىواةقين وخدى  المزيىد مىن 
   رص اليمل لتخفيم ميدس ال ةالة وتدعين معتوى مييهة األ راد

 ىىىىد وعىىىىا ل تقميىىىىة وتةىىىىوير الصىىىىقاعات اإلقتاجيىىىىة والمهىىىىروعات الصىىىىغيرم وديىىىى  إن الدا ىىىىقات التلقولوجيىىىىة مىىىىن إ 
والمتوعىىىةة والتىىى  يميىىىن مىىىن خأللهىىىا تةريىىى  األ دىىىا  اليدميىىىة واإلرتلىىىارات المتةىىىورم لتصىىىقيو مقتجىىىات تات ت قيىىىات 

 وجودم عالية ييون لها قدرات تقا عية    األعواق اليالمية
 امة حاضنات األعمال التكنولوجية والتنمية المستد

التقمية التي تدري ادتياجات الدا ر دون المعاس   درم األجياس الم ردة عد  تدرية »التقمية المعتدامة  ي 
قهاء وتقمية األعماس التجارية الصغيرم الجديدم  ي اللتلت،  إن «. ادتياجاتها دا قات ت ود ردعد وتدفيز وا 

لرراما الدا قة  ي مجالت التلقولوجيا واألعماس،  ومن األ داف األللر هيوعال ، الوقت التي تو ر  يه الدعد 
يما يمين إن تلون متلامدة قدو ترعيخ إواصر التقمية  " إيجاد  رص عمل  ي المجتمو المددي"  ي 

المعتدامة  من إعتراتيجية األعماس التجارية  اعتخداد إعد  ميايير المواءمة رين األهخاص واأل يار. لتد ي  
 .لجدوى المرتفية إ  ل التةديات تات ا

 وتشتمل ورقة العمل على :
 . الحاضنات وأسباب وجودهافكر التعريف ب -1
 . حاضنات األعمال الصناعية والتكنولوجية والتنمية المستدامة -2
 . دور الحاضنات فى تحويل األفكار اإلبداعية إلى مشروعات ناجحة -3
 .لمشروعات لعرض أمثلة لبعض التجارب الناجحة  -4
 . والفنية )الواقع الم لح(الصعوبات المالية  -5
 .المقترحات والتوصيات )المستقبل الم ستهدف( -6

 



 

 

 

 


