




 

 

 :توطـــئة
االقتصاد الخطي الذي يعتمد على كميات هائلة من املوارد الطبيعية والطاقة، على  نهج فياالستمرار يساهم 

استنفاذ قاعدة املوارد الطبيعية وتدهور األنظمة البيئية، مما يهدد مستقبل البشرية. ألن هذه االقتصاديات تتحول 

نبعااات  من إجمالي اال جزء صغير فيها السلع املوجهة نحو املستهلك إلى نفايات في وقت قصير، وهذا ال يعتبر سوى 

 مع أكثر تعملية التصنيع. لذا ظهرت الحاجة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة النفايات التي تتولد من خالل 
ً
وافقا

 ملواردها، ومن ام أكثر استدامة
ً
 بالبيئة، واستنزافا

ً
على  ، ومنها نموذج "االقتصاد الدائري" املبنيالطبيعة، وأقل إضرارا

أشكال واستعماالت جديدة لخدمة االقتصاد والبيئة  يقدر اإلمكان من املنتج عبر تدويره وإعادة إخراجه ف تفادةاالس

 
ً
 .معا

إلعادة بناء ى حيث يسع ،يتميز نموذج االقتصاد الدائري بفكر شمولي ومنهجي فيما يتعلق بتدفق املواد والطاقة

  ،رأس املال
ً
 سواء كان "ماليا

ً
 ، تصنيعيا

ً
 ، ، بشريا

ً
  اجتماعيا

ً
من أجل خلق قيمة ايجابية على املستوى  "،أو طبيعيا

االجتماعي، االقتصادي والبيئي. واألهم أن هذا النمط االقتصادي البديل الذي يهتم بتغيير كل أساليب اإلنتاج، وأنماط 

التصميم  ،واملنتجات للموادالتدوير والتصنيع االستهالك غير املستدامة من خالل االستخدام الرشيد للموارد، إعادة 

البيئي وااليكولوجيا الصناعية، أصبح ُيشكل وسيلة للتنمية املستدامة من شأنها توجيه الدول إلى تحقيق األمثلية في 

 استغالل املوارد املحدودة والحفاظ على الطاقة.

م بين بما يضمن إحداث توازن أفضل وانسجا ،الدائري االقتصاد نموذج تحقيق التحول الناجح نحو إن 

جراءات االقتصاد والبيئة واملجتمع، لن يتم إال من خالل تدابيــــــــــر مشتركــــــــة تقــــــــــــوم على استراتيجيات تتضمن مختلف اإل 

 بين أطراف املجتمع الفاعلة املتمثلة في: 
ً
 وايقا

ً
التشريعية، القانونية، اإلنتاجية، التمويلية ... إلخ. كما تستدعي تعاونا

 الحكومات، املنظمات الدولية، الجماعات املحلية، شركات القطاع العام والخاص، املجتمع املدني واملستهلكين.

ساهم في تحقيق بيئة نظيفة وصناعة 
ُ
وفي هذا السياق؛ جاء هذا املؤتمر للبحث عن مختلف اآلليات التي ت

 املجال. الدول الرائدة في هذالاللتحاق بركب  االستراتيجيةمستدامة وخلق الثروة كأحد الخيارات 
 

 جملة من األهداف أهمها:يسعى املؤتمر لتحقيق : املؤتمرأهداف 

 في تحقيق التنمية املستدامة؛ التعريف باملقاربات النظرية لالقتصاد الدائري ودوره 



 

 

  يكفل 
ً
 جديدا

ً
 اقتصاديا

ً
ألمثل االستغالل اإبراز أهمية توجه الدول نحو تبني االقتصاد الدائري باعتباره مسارا

 للموارد، والحفاظ على الطاقة والبيئة؛

 ترقيته؛ م وسبللتقيم واقع االقتصاد الدائري في العا 

  ؛التي تساهم في كيفية تبني االقتصاد الدائري واالستراتيجيات استخالص اآلليات 

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

 تبيان أهمية الصناعة االيكولوجية في الرفع من كفاءة وفعالية املوارد وترشيد استخدامها؛ 

  شجيع تإلضافة إلى إلى االقتصاد الدائري، باآليات عملية لدعم عملية التحول بتبادل الخبرات والرؤى للخروج

 لتبنيه؛والتعاون  التنسيق

 الدائري؛ االقتصاد وفوائد بأهمية والتحسيس التوعية 

 .االستفادة من التجارب الدولية في مجال التحول إلى االقتصاد الدائري لتحقيق التنمية املستدامة 

 :محاور املؤتمر
 املقاربات النظرية لالقتصاد الدائري  املحور األول:

 االقتصاد الدائري بديل مستدام لالقتصاد الخطي )مفاهيم أساسية(؛ 

  وتثمين النفايات؛االقتصاد الدائري 

 مؤشرات قياس التحول إلى االقتصاد الدائري؛ 

 التحول إلى االقتصاد الدائري بين املتطلبات والتحديات؛ 

 .طر التشريعية والقانونية املحفزة لتعزيز االقتصاد الدائري
ُ
 األ

 نمـــــــــاذج أعمال االقتصاد الدائري والتعايــــش الصناعـــي املحور الثاني:

 املستدامة؛ اإلنتاجية العملية ظائفو و  الدائري  التصميم 

  والصناعية(؛الزراعية  )املنتجاتاملنتجات املستدامة في االقتصاد الدائري 

 دور نماذج األعمال الدائرية في تعزيز اإلنتاج واالستهالك املستدام؛ 

 املقاولة الدائرية املستدامة؛ 

 ( التعايش الصناعيThe industriel symbioses ).وتنافسية املؤسسات 

 االيكولوجيـــا الصنـاعية واالقتصـاد الدائري. املحور الثالث:

 قياسها؛ ومؤشرات الصناعية االيكولوجيا  

 والتنمية املستدامة؛ الصناعية االيكولوجيا 



 

 

 البيئية؛ الكفاءة وأدوات مؤشرات 

 االستخدام( آليات الرفع من كفاءة وفعالية الطاقات في الدول )حوكمة املوارد وترشيد. 

 االستثمــار وتمويـل االقتصاد الدائري املحور الرابع: 

 التمويل ودوره في تعزيز نماذج األعمال الدائرية؛ 

  إلى االقتصاد الدائري؛في تعزيز التحول  الدوليالتعاون دور 

 الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال االقتصاد الدائري؛ 

 الدائري. االقتصاد مجال في االستثمار تعزيز استراتيجيات 

 االبتـــــكار التكنولوجي في تسيير النفاياتالخامس:  املحور 

 املستدامة؛ التنمية على وأارها النفايات تسيير 

 التكنولوجيا الرقمية واالبتكار االيكولوجي؛ 

 التكنولوجيا الرقمية واالقتصاد الدائري؛ 

  الدائري.دور نماذج األعمال الرقمية في تعزيز االقتصاد 

 نمذجــــــــة االقتصاد الدائري املحور السادس: 

 نمذجة مكونات االقتصاد الدائري؛ 

 نمذجة وقياس التكاليف والعائد لالقتصاد الدائري؛ 

 .أار االقتصاد الدائري على املتغيرات االقتصادية 

 -تجارب دوليـــــة–االقتصاد الدائري : السابعاملحور 

 لتحول إلى االقتصاد الدائري؛تجارب الدول املتقدمة في ا 

 تجارب الدول النامية في التحول إلى االقتصاد الدائري؛ 

 .تجارب الدول العربية في التحول إلى االقتصاد الدائري 

 التسهيالت للباحثين

 املنظمة  ومــن (العراق) –واسط جامعة لمشــاركين شــهادات مشــاركة معتمــدة مــن ل ؤتمرامل إدارة تمنــح

 ؛عربية ألبحاث البيئة واملياه والصحراءو ور األ 

 برنامج املؤتمر مختوم؛ لمشـاركينل ؤتمرامل إدارة تمنـح 

 ؛إرسال كافة الفعاليات واألنشطة واملواد البحثية وغيرها دوريا للمشاركين 



 

 

  أو في إحدى املجالت العلمية جزائريةمصــــــنفة علمية مجلة البحوث املســــــتوفية للشــــــروط، ســــــتنشــــــر في 

 ؛عربية ألبحاث البيئة واملياه والصحراءو ور األ منظمة لل

  وجبات إضـــــــــــــافية طيلة اللسار ولغاية الســـــــــــــاعة +  القهوةاإلفطار والغداء والعشـــــــــــــاء واســـــــــــــ راحات

 ؛طيلة أيام املؤتمر، وهذا العاشرة ليال

 ؛نجوم 5بفندق  قامة بغرفة مزدوجةوتكون اإل (ليالي 4خمس أيام ) قامة ملدةاإل 

  إلى فندق املؤتمرمن املطار النقل + املطار االستقبال في. 

 ضوابط النشر واملشاركة

 البـاحثين واألكـاديميين واملختصـــــــــــــين بـثرســــــــــــــال ملخصــــــــــــــات بحو هم ذات  ؤتمرتـدعو األمـانـة العـامـة للم

امللخص عنوان البحث  . بحيث يتضــــمنكلمة 200تتجاوز امللخصــــات  أالالعالقة بمحاور املؤتمر، على 

وعالقته بمحاور املؤتمر، وأهميته وأهدافه، وهيكل البحث مرفقا بســيرة علمية مختصــرة مكتوبة على 

 ؛وبصورة شخصية حديثة في أعلى الصفحة الهامش،

 يتصف البحث باألصالة العلمية واملنهجية املعروفة وبما يتفق مع املواصفات العلمية الدولية للنشر؛ 

 أو قدم إلى مؤتمرات علمية سابقة هبحث قد سبق نشر يكون ال أال. 

 بحث بعد أن يخضـــــــــــع للتحكيل العلمي ويل إم الباحث ب جراء العلمي للنشـــــــــــر الب ؤتمر تتعهد إدارة امل

 .التعديالت املطلوبة

لغات املؤتمر
 

 .للغة الفرنسيةوا                   ؛اإلنجليإيةاللغة          ؛ العربية اللغةالتالية: تقبل البحوث باللغات 

مواعيد مهمة
 عبر اإليميل: آخر موعد الستالم ملخصات البحوث 

ewdr@ewdr.org 

ewdr9000@gmail.com 

 م2022/اكتوبر/1

 استالمهايتل الرد على امللخصات خالل أسبوع من تاريخ 

 م2022/نوفمبر/10 املطار:استقبال املشاركين في 

mailto:ewdr@ewdr.org
mailto:ewdr9000@gmail.com


 

 

 مساء 00: 19صباحا إلى غاية  00: 7ابتداء من 

 التسجيل 
 مساء م2022/نوفمبر/ 10

   اءمس 00: 18إلى غاية  مساء 00: 14الساعة ابتداء من 

 :أعمال املؤتمرانطالق و  جلسة االفتتاح
 مساء 00: 19الساعة  م2022 نوفمبر  10 من:

 مساء 00: 20الساعة  م2022 نوفمبر  12 إلى غاية:

 م2022/نوفمبر/13 يوم سياحي

 ظهرا 12قبل م 2022/نوفمبر/14 مغادرة الفندق:

 م2022ديسمبر  20  :لغرض النشر العلميآخر موعد الستالم البحوث كاملة 

 م2023 فيفري  01 :ومنح رابط النشر النشر العلمي لألوراق البحثية

 

 مختومة وموقعة من رئيس الجامعة؛ شهادة مشاركة 

   + ؤتمر؛املحقيبة برنامج مختوم 

  إمكانية املشاركة بمداخلة مشتركة؛ 

   ةمجالت املنظمأو بثحدى جزائرية مصنفة علمية بمجلة النشر خيار 

 ؛، مع االستفادة من رابط النشرذات معامل التأاير

 هبوفيو ع جميع وجبات الطعام م لياليأربع خمس أيام ) اإلقامة ملدة 

 ؛( في غرفة مزدوجةفندق خمس نجومفي طيلة النهار مفتوح 

 .يوم سياحي 

     

 

   

 

 بعد قبول املشاركة تزويد املشارك بكيفية تسديد الرسوميتل 
 

 :على (WhatsApp)لالستفسار يرجى التواصل عبر تطبيق 

0021379035685500962776192585
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