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  الندوةطرحها تاإلشكالية التي: 

تعتبر التنمية المستدامة منهجا تنمويا يسعى إلى تحقيق حاجيات الجيل الحالي دون التأثير على 

من تضافر الجهود  تتحقق التنمية المستدامة، ال بدعلى تلبية حاجياتهم، وحتى  مستقبلالقدرة أجيال 

المختلفة لتحقيق توازن وتفاعل إيجابي بين األبعاد الثالثة الحاكمة للتنمية المستدامة، المتمثلة في البعد 

البيئة وعدم استنزاف الموارد ومختلف القيم  االقتصادي، والبعد البيئي والبعد االجتماعي لضمان حماية

 المجتمعية.

 مبدأ أساسيا في بناء اإلقتصاد التدويريي ظل التغيرات الحاصلة أصبح التركيز على وف

إلى إتباع أسلوب جديد من أجل مسايرة التوجه  الدولت، لذلك سعت مؤسسااالستراتيجيات التطويرية لل

مل إنشاء وإستحداث مؤسسات تعيتمحور حول الذي  ويرياالقتصاد التدالبيئي، حيث بدأ االهتمام بنمط 

 أهداف التنمية لتحقيق حتمية الدائري ضرورةاالقتصاد إن االنتقال إلى لذلك فالحفاظ على البيئة، على 

المستدامة، إذ ال توجد موارد طبيعية كافية للحفاظ على نمو االقتصاد العالمي على أساس النموذج 

ً من أجل  الخطي. وهو يتيح الفرصة، ليس فقط من أجل معالجة قيود الموارد األساسية، ولكن أيضا

 .منظومة اقتصادية أكثر عدالً وشمولية

في تغيير سلبيات االقتصاد الخطي عن طريق ساهم ياالقتصاد التدويري نستطيع القول أن  اإذ

اعتماد أساليب ترشيد االستهالك و ابتكار طرق جديدة لإلنتاج و تثمين النفايات و رسكلتها كنظام 

 .د على مكافحة التهديدات البيئيةاقتصادي متكامل و متناسق يساهم في رفع النمو االقتصادي و يساع

نموذج تنموي عالمي مبتكر يجمع بين الوفاء بالتزام الحفاظ على البيئة من كل أشكال  لذلك البد من

التلوث و بين أساليب رسكلة هذه النفايات لجعلها مواد أولية يعاد إدخالها في سلسة التصنيع و بالتالي 

ع تخفيف أعباء نفقات المواد األولية و لهذا أدرجت الجزائر االقتصاد التدويري ضمن مواضي

 اإلستراتيجية الوطنية للبيئة و التنمية المستدامة".

نظـر لالقتصاد الدائري علـى أنـه محـور للتنميـة يمكـن أن يسـاهم مستقبال فـي حيث اصبحت الجزائر ت

كما يمكن  تنويـع االقتصاد، من خالل وإنشـاء مناصـب الشـغل، وهمـا رهانـان أساسـيان بالنسـبة للبلـد.

صاد الدائري حال للمعضلة التي سيعيشها االقتصاد الجزائري في المستقبل بسبب محدودية أن يمثل االقت

 .الموارد

 



 التالية: العناصر تحقيق الى الندوة تهدف  

 االستغالل يكفل جديدا   اقتصاديا   مسارا   باعتباره الدائري االقتصاد تبني نحو الدول توجه أهمية إبراز -

 والبيئة؛ الطاقة على والحفاظ للموارد، األمثل

 المستدامة؛ التنمية تحقيق في ودوره الدائري لالقتصاد النظرية بالمقاربات التعريف -

 التكاليف؛ وبأقل وبيئية اجتماعية اقتصادية، قيمة لخلق الدائري االقتصاد في االستثمار أهمية ابراز -

 الدائري؛ االقتصاد فوائد و بأهمية التحسيس و التوعية  -

 للندوة: الرئيسية  لمحاورا 

 المستدامة؛ التنمية تحقيق في ودوره الدائري لالقتصاد النظرية المقاربات  .1

 الدائري؛ االقتصاد تبني كيفية في تساهم التي واالستراتيجيات اآلليات     .2

 التكاليف؛ وبأقل وبيئية اجتماعية اقتصادية، قيمة لخلق الدائري االقتصاد في االستثمار  .3

 ؛الدائري االقتصاد آليات تبني على تعمل التي للمؤسسات البيئية المحاسبة .4

 ؛الجزائر في النفايات تدوير عاد إل والتشريعية التنظيمية األطر .5

 المستدامة. التنمية لتحقيق الدائري االقتصاد إلى التحول مجال في الدولية لتجارب نماذج   .6

 

 :إجراءات المشاركة 

 

  بصورة واضحة الندوة الوطنيةأن يكون البحث أصيال ومرتبطا بموضوع. 

  يرسل المقال في شكل ملف واردWORD  :عن طريق البريد اإللكتروني التالي 

Kouba.fatma2017@gmail.com 

 يكون المقال باللغة العربية مكتوبا بخط Simplified Arabic  بتباعد بين األسطر 14حجم 

Simple فرنسية أو اإلنجليزية مكتوبا بخطوباللغة ال Times New Romain  بتباعد  12حجم

 .Simple بين األسطر

 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والمالحق. 15المقدم  بحثيجب أن ال يتجاوز عدد صفحات ال 

 .ال بد أن تكون الورقة البحثية معدة بعناية وموثقة جيدا بالمصادر 

 2020 ديسمبر30وم:ت كاملة ييكون آخر أجل الستالم المقاال

  



 


