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  إش�الية�امللتقى

���عت��     �إدارة �ا��ماعات �الدولة�الرك��ةاملحلية ��عمل �ال�� ���ساسية �ع�� �خالل�ا ��حتياجاتمن �تلبية

���تحديد�نمط���ادور �وكذا ل�تجميع�الضرائب�وإعادة�توز�ع�ا،�جتماعية�و�قتصادية،�و�ذا�من�خال

� �التنمية ��� �ا��غرا��املالئم �توج��ھ إقليم�ا �ع�� �العمل �ثم �بتوف�� . ومن ��و�ذا �التحتية وا��دمات�الب�ية

ا��ياة�الكر�مة�للمواطن�أفضل�من�الرفا�ية�و مستوى���دف�تحقيق� �عاناتتقديم�و الالزمة�للمواطن�ن،�

  املح��،�ع���املستوى�

�و ��� �صدور �وال�عد �والواليات�القوان�ن �للبلديات �املنظمة �القوان�ن �أو�� �تكر�س �بموج��ا �تم �ال�� �شر�عات

�وواصل �التنمو�ة، �لل��امج �و�التخطيط �لالمركز�ة ��ساسية �القواعد �إرساء �خالل�ا �من �الدولة�أكدت ت

و�تفعيال�لدور��تدعيما�لالمركز�ة 1990 سنةنتج�ع��ا�إصدار�قانو�ي�البلدية�و�الوالية���صالحاتجملة�من�

ع��ف�بال��صية�املعنو�ة�ل��ماعات�املحلية�و��ستقالل�املا���و�توسع�مجال�
ُ
ا��ماعات�املحلية،�أين�أ

�أك��� التدخل �للتكفل �و�الوالية �املللبلدية �التنمية ��ذه�بأعباء �بموجب �عاتق�ا �ع�� �ألقيت �ال�� حلية

�البلدية �قانون �أخر�ا ��ان �و�ال�� �والنصوص، � 10- 11 القوان�ن �الوالية 2011سنة �و�قانون سنة� 12-07 ،

2012� �ملواصلة �الدولة �من �محاولة �إلقحام���صالحات، �و�الوطنية، �العاملية �املتغ��ات �تقتضيھ �ما حسب

  .ء�التنمية�و�ر�ط�املنتخب�ن�أك���با�تمامات�املواطن�ن�ومتطلبا��م�ذه�ال�يئات�و�إشراك�ا����تحمل�أعبا

ذلك�أن�املسؤولية��ل�ا،�السياسة�اصطدمت�باملعطيات�ا��قيقية�للواقع�امليدا�ي�تحقيق��ذهغ���أن�     

 وامل�ام�امللقاة�ع���عاتق�ا��ماعات�املحلية�تتطلب�توف���موارد�مالية��افية�لتمكي��ا�من��غطية�أعبا��ا�و

  .امل��ايدة�جتماعية�و�قتصادية�لتكفل��مثل�بمختلف�حاجات�املواطن�ن�ل

�ونواتج���� �ا��بائية �املوارد �رأس�ا �وع�� �املحلية �ا��ماعات �مصادر�تمو�ل �تنوع �من �الرغم �ع�� ھ
ّ
�أن كما

�القروض� �وكذا �املش��ك �والصندوق �الدولة �تقدم�ا �ال�� �و�عانات �املساعدات �إ�� �إضافة املمتل�ات

����بم �املتعاقبة�خاصة �املالية �قوان�ن �مختلف �ضمن �ال���وردت �التحس�نات �من �و�الرغم �أش�ال�ا ختلف

�ع��� �سلبا �ا�عكست � ���ز�ما�� �من ��عا�ي �ال�تزال �الوطن �بلديات �معظم �إال�أن �املحلية، �ا��باية مجال

�م��ا����تحقيق�جودة�ا��دمات�املقدمة�بل�ح���ع���قدر��ا�ع����غطية�نفقا��ا��جبار�ة�ومنھ�ع���مسا

  .التنمية�املحلية����ا��زائر

و�ما�أن�ا��باية�تمثل�أ�م�مورد�من�موارد�ا��ماعات�املحلية،��ان�لزاما�ع���الدولة�مواصلة�سلسلة�   

�صالحات�الرامية�لل��وض���ا�وإعادة��عتبار�ل�ا،�ملا�ل�ا�من�دور����معا��ة�ال��ز�املا������ا��ماعات�

  .ملسا�مة����تحقيق�التنمية�املحلية��ش�ل�فّعالاملحلية�ل،�ومن�ثم�ا

�ت��ز    �سبق �ما �خالل � من � إدارةأ�مية �التنميةا��ماعات �عملية �قيادة ��� �أ�عاد�ا��املحلية�املحلية ب�ل

من�خالل��توف���مختلف�ا��دمات�والب�ية�التحتية�الالزمة�من�طرق�وم�شآت�� ،�جتماعية�و�قتصادية

 و� ,دة�ا��دمات�املقّدمة�وغ���اوتحس�ن�جو وخلق�مناصب�شغل�
ّ
�صالح�����نمط� ذلك�مواصلة�ب�تطل

  . املجتمع للمتطلبات�ستجابة��  إدارة��ا��ماعات�املحلية�لضمان�مسايرة�املستجدات�و� �سي��

�ع���ما�سبق�
ً
  :سنحاول�من�خالل��ذا�اللقاء�العل���معا��ة��ش�الية�التاليةبناءا

  .؟املحلية����تحقيق�التنمية�املحلية����ا��زائر�مدى�مسا�مة�إدارة�ا��ماعاتما�
  :أ�داف�امللتقى

 إدارة�ا��ماعات�املحلية؛�إبراز�التحديات��قتصادية�و�جتماعية�ال���تواج��ا� -

 الوقوف�ع���دور�إدارة�ا��ماعات�املحلية����تمو�ل�التنمية�املحلية -

 ا��اصة���ا��إبراز�واقع�مالية�ا��ماعات�املحلية�ومصادر�التمو�ل -

 من�خالل��عرض�تجارب�نا��ة ا��زائرواقع�التنمية�املحلية�������يص� -

 آليات��جديدة�لتحقيق�التنمية�املحلية؛ اق��اح� -

 إبراز�دور�الرقابة�املالية�ل��ماعات�املحلية�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املحلية -

 خالل�تثم�ن�املرفق�العامدور���نة�الصفقات�العمومية����تحقيق�التنمية�املحلية��من� -

 �ستفادة�من��دارة��لك��ونية�����تحس�ن�أداء�ا��ماعات�املحلية -

 الوقوف�ع���املصادر�البديلة�وا��ديدة�لتمو�ل�مشار�ع�ا��ماعات�املحلية -

 

 



 

  :محاور�امللتقى

 
ً
  ���يص�واقع��سي���وإدارة�ا��ماعات��املحلية����ا��زائر�:  أوال

  .)... السياسية،��جتماعية،�قتصادية(املحلية�ا��ماعات�� إدارة��تواج��ا�التحديات�ال��:ثانيا

 ثا
ً
  واقع�مالية�ا��ماعات�املحلية����ا��زائر�� .لثا

  �صالح��داري�ل��ماعات�املحلية: را�عا

  )تجارب(دور�ا��ماعات�املحلية����تمو�ل�مشار�ع�التنمية�املحلية: خامسا

  ة�ل��ماعات�املحليةمصادر�التمو�ل�البديل: سادسا

 سا 
ً
  مدخل�لتطو�ر�أداء�ا��ماعات�املحليةك�دارة��لك��ونية�: �عا

 
ً
  الرقابة�املالية�ع���إدارة�ا��ماعات�املحلية�: ثامنا

 
ً
  .الصفقات�العمومية����ا��ماعات�املحلية�وتثم�ن�املرفق�العام: تاسعا

  

  :امللتقى��شراف�ع��

  

   

 

 

 

 

 

  
 

  :ا���ات�املشاركة�واملدعوة�واملستفيدة�من�امللتقى

 أعضاء��يئة�التدر�س�والباحثون���اديميون�ومراكز�البحث. 

 املالية�العمومية�طلبة�الدراسات�العليا����مجال�. 
 البلدية،�الوالية( ملحليةا��ماعات�اإدارات�مختلف�مصا���� ( . 
 مصا���الرقابة�املالية� 

  

  : شروط�املشاركة

  :ح��ام�الشروط�التاليةمع�اضرورة�التقيد�باألصول�العلمية�واملن��ية�املتعارف�عل��ا����البحوث�العلمية�

 بمحاور�امللتقى،�وأن�ي�سم�با��دية�
ً
�ومرتبطا

ً
 .���الطرح�واملعا��ة�أن�ي�ون�البحث�أصيال

 ن�يتقيد�الباحث�بتعليمات�إعداد�الورقة�البحثيةأ. 

 الفر�سية العر�ية�أو��نجل��ية�أو: يمكن�التحر�ر�باللغة. 

 أن�ال�ت�ون�الورقة�البحثية�قد�قدمت�����شاط�عل���آخر�أو��شرت�من�قبل. 

 بخط� �العر�ية �باللغة �البحثية �الورقة � Arabic Traditional تحرر �ومقاس 16و�مقاس  12 للنص

�وخط ��نجل��ية� 10و للنص�12 مقاسTimes New Romanلل�وامش، �للغت�ن �بال�سبة لل�وامش

  .والفر�سية،�و��ون�ال��م�ش����آخر�الورقة�البحثية

 بما�ف��ا�قائمة�املراجع�واملالحقصفحة�20ال�يتجاوز�عدد�صفحات�الورقة�البحثية��،. 

 أن�ال�يتجاوز�عدد�املشارك�ن�اثن�ن�ل�ل�ورقة�بحثية. 

 ة�باستمارة�املشاركةيترفق�الورقة�البحث. 

 ذو�رقم�إيداع�دو���لتقى���كتاب�خاص�بأعمال�امللتقى��شر�أحسن��وراق�البحثية�املقبولة�للم. 

  :م�مةومعلومات�توار�خ�

 2020فيفري��25: آخر�أجل�الستقبال�املداخالت��املة 

 2020مارس��15  :قرار�ال��نة�العلمية  
 املكتبة�املركز�ة�سابقا(  -ا��زائر�-جامعة�حس�بة�بن�بوع���بالشلف: م�ان�ا�عقاد�امللتقى�الوط���( 

 ع���املايلوحصرا�ترسل�املداخالت�وفق�املن��ية�املتعارف�عل��ا�:  

colloque.collectivite@gmail.com 

 0670111791:    لالستعالم،�ير����تصال�بالرقم�التا��  

 ل�ا�
ّ

  .ملتدخل�واحد�فقطو �،يوم�واحدل��ة�املنظمة�مللتقى�بإقامة�وإطعام�املشارك�ن�تتكف

  :استمارة�املشاركة�

  ...................................................................................................................................................... :�سم�واللقب

  ................................................................................................................................................................... :الرتبة

  ............................................................................................................................................................... :الوظيفة

  ...................................................................................................................................................:مؤسسة��نتماء

  ..................................................................................................................................................:ال��يد��لك��و�ي

  ...........................................................................................................................................................:رقم�ال�اتف

  .....................................................................................................................................................:عنوان�ملداخلة

  .....................................................................................................................................................:محور�املداخلة

  مدير�ا��امعة  شكري���ع��/ د�.أ  :         الرئ�س�الشر��

  عميد�ال�لية  ن�يل�بوفليح/ د.أ:                       املشرف�العام

  مدير�املخ����  عبد�الرزاق�حبار/ د.أ:                �مانة�العامة

  �يئة�امللتقى

  تقرورت�محمد�/ د:                          رئ�س�امللتقى

  يوسف�أحمد�بن/ د��  :رئ�س�ال��نة�العلمية

  قداوي�عبد�القادر/ د  :رئ�س�ال��نة�التنظيمية


