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 انًُزذي انظبدص نظُذاد األػًبل فٍ انذول اإلطاليُخ

نصبزجخ انظًى انًهكٍ األيُزح طجُكخ ثُذ إثزاهُى آل خهُفخ، لزَُخ زعزح صبزت ًَخ رسذ انزػبَخ انكز

 نهًزأحاندالنخ انًهك زًذ ثٍ ػُظً آل خهُفخ يهك يًهكخ انجسزٍَ وانظُذح األونً ورئُظخ انًدهض األػهً 

   

 و(3123دَظًجز  25-23يًهكخ انجسزٍَ ) –انًُبيخ           

 رسذ ػؼبر ((رطىَز ثمبفخ األػًبل وانًؼبرَغ فٍ أوطبغ انُظبء وانؼجبة))
 )3123دَظًجز  25-23يًهكخ انجسزٍَ ) –انًُبيخ

 

 م 2102المنامة    إعالن

 والشباب  النساء أوساط في والمشاريع األعمال ثقافة حول تطوير

َىيٍُ يٍ انًذاوالد خالل و هى ُيسصهخ انزىصُبد انزٍ رى انزىصم إنُهب 3123إٌ إػالٌ انًُبيخ نؼبو 

لبػبد انزٍ دارد ثٍُ انًؼبركٍُ خالل فؼبنُبد انًُزذي انظبدص نظُذاد األػًبل فٍ انذول اإلطاليُخ انذٌ بًُوان

 ، ورُص ػهً انزبنٍ; و3123دَظًجز  24-23ُػمذ فٍ انًُبيخ ثًًهكخ انجسزٍَ َىيٍ 

رؼدُغ ورًُُخ ثمبفخ األػًبل وانًؼبرَغ وروذ انزَبدح فٍ أوطبغ انُظبء وانؼجبة يٍ خالل إدخبل يُبهح  (2

 رؼهًُُخ يؼُُخ فٍ انًذارص واندبيؼبد ويؤطظبد انزذرَت. 

رطىَز َظبو الزصبدٌ يالئى إلَؼبء وإًَبء انًُؼئبد يزُبهُخ انصغز وانصغُزح وانًزىططخ فٍ يخزهف  (3

انمطبػبد االلزصبدَخ وثؼكم رئُظٍ فٍ انصُبػخ، وانشراػخ، وانخذيبد، وانزػبَخ انصسُخ، وانطت، 

 وأطهىة انؼُغ انصسٍ انًىائى نهجُئخ. 

نصبزجبد األػًبل فٍ يدبالد انسصىل ػهً انزًىَم، رطىَز ورًُُخ ورمىَى دور انًؤطظبد انًظبَذح  (4

 وانزظىَك، وانسعبَخ، ورمذَى اإلطزؼبراد يٍ أخم ًَى انًُؼئبد يزُبهُخ انصغز وانصغُزح وانًزىططخ.

رؼدُغ اإلطزثًبراد انًؼززكخ وانزؼبوٌ فًُب ثٍُ صبزجبد األػًبل يٍ انذول اإلطاليُخ وَظزائهٍ فٍ دول  (5

ُظُز َمم انزكُىنىخُب ثٍُ يىردٌ انزكُىنىخُب وصبزجبد األػًبل، ثًب َؤدٌ إنً انؼبنى األخزي. انظؼٍ نز

 إظبفخ لًُخ ػبنُخ نهًُزدبد، وًَكُهب يٍ انىنىج إنً طىق انصبدراد.

رجٍُ انطزق واألطبنُت انزٍ رُؼٍُ انًؼبرَغ اندذَذح وانًجزذئخ ػهً انًُى وانزٍ ثذورهب طىف رُظهى فٍ  (6

 رؼشَش اإلثذاع واإلثزكبر. 

الل يززهخ يب لجم رطىَز َظبو زعبَخ نهًؼبرَغ واألػًبل انصغُزح ثسُث َزعًٍ رػبَخ وخذيبد خ (7

 انسعبَخ وأثُبءهب ثم ويززهخ يب ثؼذ انسعبَخ. 

ُظُى يُزذَبد ويؤرًزاد وورع ػًم ويؼبرض يزخصصخ نزجبدل انخجزاد زىل أفعم انًًبرطبد ر (8

 واإللهًُُخ وانذونُخ.ورُظُز انززاثػ وانزؼبوٌ ثٍُ انًُظًبد انًسهُخ، 

ظًبٌ رىفز يخزهف انًؼبرَغ انزًىَهُخ نصبنر إَؼبء يؼبرَغ خذَذح ورؼشَش انمبئًخ نهزسىل يٍ يززهخ  (9

 انصغز انًزُبهٍ إنً صغُزح انسدى ويٍ ثى إنً يزىططخ انسدى.

س رًثُم رجٍُ وإَزهبج ثزايح يؤطظُخ يجزكزح نهذخىل إنً األطىاق )أدواد رًُُخ انصبدراد( يثم َُم إيزُب (:

(، ويزاكش رًُُخ clusters(، وانؼًم يٍ خالل يدًىػبد )franchisingيؤطظبد لبئًخ وَبخسخ )

 ارسبداد انزصذَز ...انخ. انصبدراد، وانزظىَك يٍ خالل وطبئم اإلػالو اإلخزًبػٍ، و

انزٍ طىف رعطهغ ( Islamic Businesswomen Network)إغالق ػجكخ طُذاد األػًبل اإلطاليُخ  (21

 .فٍ رؼشَش انؼاللبد فًُب ثٍُ يخزهف ػجكبد انزَبدح انخبصخ ثصبزجبد األػًبل رئُظٍثذور 

رأطُض كُبٌ نظُذاد األػًبل فٍ انذول اإلطاليُخ رسذ يظهخ انغزفخ اإلطاليُخ، لىثهذ انفكزح ثبنزززُت  (22

 . يٍ انًهزمً وػزظذ ثؼط ندبٌ طُذاد األػًبل يٍ انغزف األػعبء إطزعبفخ انكُبٌ 
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