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 :إشكالية اليوم الدراسي

سلسة االزمات ادلالية  تتابعواالقتصادية الكربى وعدم االستقرار ادلتنامي نتيجة يف سياق االختالالت االجتماعية  
 إىل جانب القطاع العموميتطوير قطاع اثلث  إىل تشجيع ىذه الدول منالكثري  تذبهواالقتصادية يف كثري من دول العامل، ا

أنشطة  من خالليسعى إىل التوفيق بني أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية،  ،االقتصاد االجتماعي والتضامينواخلاص، يدعى 
يضع االقتصاد  .ربقيق األرابح ابدلوازاة معادلهمشة االجتماعية فئات اقتصادية عديدة هتدف ابألساس إىل االستجابة حلاجيات ال

معيات والتعاونيات والتعاضدايت، وتتكّون العناصر العاملة يف ىذا اجملال من اجل ،يف صميم العملية التنموية االجتماعي الفرد
 .وادلالية بعض ادلؤّسسات االقتصادية ، إىل جانبوالدينية ادلؤسسات اخلرييةكومية، ادلنظمات غري احل

ادلهيمن يف العامل  السوق اقتصاد عن بديال يشكلال االقتصاد االجتماعي والتضامين ن فإ ،اخلرباء االقتصاديني العديد منحسب و  
دمج حاليا، ولكن إبمكانو أن يكون اقتصادا موازاي قادرا على ربرير دينام

ُ
وإعادة التوازن للمجتمعات عن طريق يكيات النمو ادل

  احلد من حجم التفاوت والفوارق االجتماعية.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/141735cf-1001-41ae-bda5-fd9e0dffcd83


 

 

قد أصبحت فمن انحيتها، تعد ذبربة اجلزائر يف رلال تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامين حديثة مقارنة ابلتجارب الدولية، 
عملت منذ سنوات على وضع أجهزة وإجراءات تساىم و ة، الدولة تعي أمهية ىذا القطاع احليوي يف التنمية االقتصادية واالجتماعي

 يف تطويره، ابإلضافة إىل ذبارب ابدرت هبا مجعيات زللية ووطنية والقت دعما من السلطات العمومية. 

وقيمتو من حيث احلجم االقتصادي  هوحدود وربديد زليطيف  صعوبةً يف اجلزائر  رلال االقتصاد االجتماعي والتضامين يعاينلكن 
دوره يف التنمية إال أن رلاال واسعا من ادلبادرات واألنشطة ذات األمهية غري ادلتكافئة، فرغم تغطيتو  ،والعمالة اليت يتم تقييمها
 . إىل ما ميكنو ربقيقو بعد ىمل يرقاالقتصادية واالجتماعية 

 التالية:يف ىذا اإلطار العام ميكن طرح اإلشكالية 

 وماهي التحدايت والقيود أمام تطوره؟ االجتماعي والتضامين يف اجلزائر؟ ما هي متطلبات ترقية االقتصاد                 

 :اليوم الدراسيأهداف 
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أساسية خللق الثروة ودعم التماسك االجتماعي والتنمية جتماعي والتضامين كركيزة إبراز أمهية االقتصاد اإلادلسامهة يف   -

 .ادلستدامة
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 منوذج وآليات حوكمة مؤسسات االقتصاد اإلجتماعي والتضامين  .2
 دور التمويالت البديلة  يف دعم االقتصاد االجتماعي والتضامين  .3
 واقع تطوير االقتصاد اإلجتماعي والتضامين يف اجلزائر .4
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 شروط املشاركة:

  .أن يكون البحث يف أحد زلاور اليوم الدراسي 
  ابجلدية ويكون تناولو للموضوع متسماً ابألصالة العلمية يف ظل منهجية زلكمة وتوثيق متكامل أن يتصف البحث

  .للمراجع وادلصادر
 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات سابقة 
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 يف آخر البحث.
 يتعني أن يكون نوع اخلط Traditional Arabic  وحدود  10دلنت البحث، وتكون اذلوامش دبقياس  16دبقيـاس

 .12Times New Romanخبط  وللغة االجنبية سم من كل جانب2الصفحة 
  ف ىذه الشروط لكل مداخلة على األكثر، أي حبث خيال 2تعطى األولوية للبحوث الفردية عدد ادلتدخلني زلدد بـ
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  خيضع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية، ويتم إخبار الباحثني بنتيجة التحكيم يف موعد أقصاه
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