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يعرف..بيئةللاألوروبيةالوكالةلتعريفوفقا  •
والنموةالرفاهيخللقفرص ايوفرانهعلى

يةالبيئالضغوطمناحلدمع.والوظائف
يعمجعلىاملبدأحيثمنتطبيقةوميكن
املواد:ذلكيفمباالطبيعيةاملواردانواع

.واألرضاملياه،احليوية،وغرياحليوية

دائري اإلطار املفاهيمي لإلقتصاد ال: نبذه حول 

وسيلةريالدائاإلقتصادمنهجتبينيعدكما
غريالكواإلستهاإلنتاجامناطعلىللتغلب

معدللموار الفعالواالستخدام.املستدامة
ماكوخضراءمستدامةجديدةوظائفخلق
.املياعالكربونابعااثتفجوةسدميكنه



لتحقيقالدائريتصاداإلقحنوالعامليالتوجههذايواكبمباإسرتاتيجياهتابصياغةالدولتقوم
الضعفمبقداردويرالتمناحلاليةالنسبةزايدةاىلالعاملحيتاجحيثاملستدامةالتنميةاهداف
يفتتمثل"الدائريداالقتصا"إىلالتحولفوائدمن.املناخيةللتغرياتالسلبيةاألاثرلتجنب
أصحابعمالعالقاتوتعزيزللدخل،جديدةمصادروجذبالتكاليف،توفرييفاإلسهام
للشركةدامةاالستأداورتعزيزإىلإضافةحدوثها،حالاألزماتآاثرمنوالتقليلاملصاحل،

.التجاريةعالمتهاوتعزيز



ق " رائد"جتربة  نتقال اىل الإ تصاد ادلائرييف تعزيز الإ



من خالل " رائد"عملت منظمة ▪
ذي اعضاءها على وضع اطار تنفي

قتصاد حمدد للمسامهة يف حتقيق اإل
الدائري، وذلك من خالل إطار 

تنوعة عمل يتبىن عدد من احملاور امل
:منها 

التوعية
بناء القدرات 

بناء النماذج القابلة للتكرار
التشبيك 

الدعوة وكسب التأييد  



ناءب اىلسعىالتوعيةمكون

لفةاخملتاجملمتعفئاتوعى

قيقت يفمسامهتهبكيفية

يفخاصةادلائريالإقتصاد

دارةاملياهقطاعات فاتاخمللواإ

والطاقةوالنقلالصلبة

والاس هتالكوالانتاج

ورشخاللمناملس تدامني

التوعيةولقاءاتالعمل

املبادراتواطالق



خاللمنالقدراتبناءمكون
اجلهاتمع"رائد"شراكات
منوعدداملعنيةالشريكة

دعممشروعمنهااملشروعات
اجلهاتويستهدفوالبيئةاملياه

بقطاعاتالعاملنيمنالشريكة
تنفيذهمويتوالزراعةواملياهالبيئة
يفاهمويساالقليمياملستوىعلى
عالةالفلإلدارةمتكاملنظامتعزيز

اتجالنالتلوثومكافحةللمياه،
مامةوالقالبالستيكيةاملوادعن

املتوسطيفالبحرية



"رائد"هباهتتميتالاملنهجياتاهممنتعتربالساخنةاملناطقداخلخاصةللتكرارالقابلةالنماذجبناءمكون
تطبيقاتبعملتقومديةالقاعواجلمعياتاحمللينيقدراتبناءوكذلكاجملتمعيةالتوعيةحماورعلىعملهاجبانب

املخلفاتوإدارةالغذاءو والطاقةاملياهقطاعاتيفخاصةوانشطتةالدائرياالقتصادوترويجحتفيزحنوممنذجة
القطاعاتبتلكنيةاملعاجلهاتمنمبشاركةواييتاالولويةوذاتاهلامةالقطاعاتمنوغريهاوالزراعيةالصلبة
:ومنها..والبحثيةالتعليميةاملؤسساتوكذلك



ار قابةل للتكر .. مناذج 



عوامل النجاح 

أتييدهناكجعلنمويةالتبراجمهاضمنوتضمينهاالدائرياإلقتصادإسرتاتيجياتاحلكوماتبعضتبين1.
حنتاجمازلناكناانىتوحالدائرياإلقتصادحتقيقيفمسامها  جيعلهمماالتوجهههذاحنوسياسيةوإرادة

الرؤىهذهتعظيماىل
وبناءاجليدالرتويجيفساهمعامةاملستدامةالتنميةبقضااياملعنينياإلعالمينيمنلشبكة"رائد"تكوين2.

وامهيتهالدائريصاداإلقتمفهومتطبيقآلياتحنوجذابيهاكثرجعلهاممااملستهدفةللفئاتالوعي
والنقلوالطاقةاملخلفاتإدارةجماليفخاصة



عوامل النجاح 

هتيئةيفساهماملستدامةميةابلتناملتعلقةللقضاايمواكبةلتكونالدولبعضيفالتعليميةالرؤيةتطور3.
املسارهذايفاملزيدوأنملنتطلعمازلناكنالوحىتافضلبشكلاجملتمعات

لفكرةمعياجملتالقبولمنوزادآلخرجمتمعمناملعرفةنقليفبشدةساهمانجحةمناذجإجياد4.
الدائرياالقتصاد



.....  تدايت 

وشركاءواخلاصاحلكومياملستوىعلىكانسواءالدائريابإلقتصاداملعنيةاجلهاتمعالتواصلجسورأتصيل1.
التنمية

مفهوملتعميقآلياهتازحتفيعلىقادرةتكونحىتاملديناجملتمعملنظماتالتمويلوفرصاملتاحةاالمكاانتزايدة2.
الشركاءخمتلفمعوانشطتهالدائرياالقتصاد

الشبابقطاعاتداخلخاصةاخلضراءالوظائفمفهومتعميقاىلبشدهحنتاجزلناما3.

االقتصاديو واالجتماعيالبيئياجلانبعلىوامهيتهالدائرياالقتصاديمبفهوماالعالمياالهتمامقلة4.



توصيات ختامية 

اكثرومبشاركةتطبيقاتهو الدائرياالقتصاديجتاهاكرببشكلللتوجهاحملفزةالقانونيةالتشريعاتبوضعنوصي1.
املديناجملتمعملنظماتفاعلية

غرياملنظمات–يةالتمويلاملؤسسات–املصنعيني–السياساتواضعي)الفاعلةاجلهاتمجيعبتضافرنطالب2.
مفاهيمحيدتو علىوالعمل(..-الصناعاتاحتادات–البحثيةواملراكزالتعليميةاملؤسسات–احلكومية
وأنشطتهالدواراالقتصاد

املستدامنيواإلستهالكاإلنتاجامناطجتاهالتوعيةمكونوامهيةبقيمةالوعيزايدةضرورة3.

واإلقليميالوطيناملستوىعلىالدائرياالقتصادممارساتنشرآلياتحتفيز4.

والتصنيعاإلنتاجعملياتعلى(والبيئيةالصحية)االبعادمتعددةالرقابةمنمزيد5.



توصيات ختامية 

التنمويةالدولةقطاعاتخمتلفمنوالتنفيذيةالعلميةوالتخصصاتاجملاالتمجيعيضممؤسسيكيانإنشاء6.
رزاحملالتقدممدىلقياسدوريةتقاريروإصداراألداءملتابعةاملديناجملتمعمبشاركةذلكويكون

اجملالهذايفاإلستثماراتمنمزيدجلذبحتفيزيةمنهجياتإجياد7.

الدائريالقتصاداحنوإبستمراراجليدالرتويجعلىتعملاالقليمياملستوىعلىاعالميةإسرتاتيجيةوضع8.
وأنشطته

االقتصادوألمهيةعامةامةاملستدالتنميةالهدافاستجابةاكثروجعلهاالتعليميةالرؤىتطويرمناملزيداىلحنتاج9.
خاصةالدائري

اإلقليميوالتعاونالتكنولوجيانقلعملياتإزدايد10.



توصيات ختامية 

الدائريإلقتصاداباملعنيةالتنمويةالنماذجاعداديفاحملليةاجملتمعاتقدراتلبناءاملتاحةالفرصمنمزيد11.

خضراءاتوخدمسلعإنتاجخاللمنالسوقحصةعلىواحملافظةمتخصصةجديدةأسواقإجياديفاملسامهة12.
العامليةللشروطمراعية

.اخلاصالقطاعجانبمنتكرارهاعلىيشجعممااالقتصادية،وجدواهااملستخدمةالتكنولوجياتمالئمة13.



شاكرين لسيادتكم حسن اإلستماع
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