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إشكالية الملتقى :
اجلماعات احمللية يف اجلزائر ىي البلدية و الوالية فهما وسيلتان للتنظيم احمللي و مشاركة املواطن يف إدارة
شؤونو عرب اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة.
فكلمة اجلماعات احمللية ىي عبارة عن منطقة جغرافية حيث يقسم إقليم الدولة إىل وحدات جغرافية تتمتع
بالشخصية املعنوية ،و تضم جمموعة سكانية معينة و تنتخب من يقوم بتسيري شؤوهنا احمللية يف شكل جملس
منتخب ،و هلذه االعتبارات تعددت تسميتها ،فسميت بالالمركزية اإلقليمية نسبة إىل اإلقليم اجلغرايف الذي تقوم
عليو ،و مسيت باإلدارة احمللية لتمييزىا عن اإلدارة املركزية غري أهنا ال تتمتع باختصاصات تشريعية و قضائية،
ومسيت كذلك باجملالس احمللية املنتخبة على أساس أهنا متثل اإلرادة الشعبية على املستوى احمللي ،و يعترب االنتخاب
أىم دعائم النظام الالمركزي و االنتخاب ىو الكفيل بضمان استقالل اإلدارة.
بالرجوع إىل أحكام التعديل الدستوري لسنة  2016جنده قد أقر باملواد 15و 16و  17بأن اجلماعات
اإلقليمية للدولة ىي البلدية و الوالية ،و من مث فهما اللذان ميثالن نظام الالمركزية اإلدارية يف اجلزائر ،و أن اجمللس
املنتخب ىو اإلطار الذي يعرب فيو الشعب عن إرادتو و يراقب عمل السلطات العمومية ،و أن الدولة تشجع
الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية ،كما أن اجمللس املنتخب ميثل قاعدة الالمركزية و مكان
مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية.
إن دراسة أدوات و آليات التسيري احمللي تؤدي بنا إىل الكشف عن أىم التحديات اليت تواجو اجلماعات
احمللية ،السيما أمام إجراءات سياسة ترشيد النفقات العمومية الصارمة و شح املوارد املالية يف أعقاب األزمة
االقتصادية العاملية بفعل اهنيار أسعار احملروقات اليت ألقت بضالهلا على اجلزائر كدولة ترتكز يف ميزانيتها على
عائدات النفط بصفة مطلقة.
و لقد جاء امللتقى الوطين حول " أساليب تسيري اجلماعات احمللية " من أجل تسليط الضوء و التفكري حول
احلكم احمللي الراشد و قدرتو على تفعيل اإلمكانيات اإلنتاجية و خلق و إدارة الثروة ،و كذلك البحث عن
إمكانية التجسيد الفعلي لطرق متويل حملية مستدامة ،كما أن ىذا امللتقى يهدف إىل الكشف عن وجهات نظر
جديدة حول وسائل تسيري السياسات العامة عن طريق روح املبادرة و اإلبداع و ذلك من أجل تطوير مشاريع
التنمية احمللية ،و ذلك من منطلق تثمني أساليب التسيري املنصوص عليها بقوانني البلدية و الوالية ،مع إبراز
اجيابياهتا و سلبياهتا و معاجلة االختالالت اليت تضمنتها ،و اقرتاح أساليب أخرى تتماشى مع التحديات الراىنة
السابق ذكرىا تكون مدعمة و مكملة ملا ىو كائن و منصوص عليو ،مع حماولة إسقاط جتارب اجلماعات احمللية
بالدول اليت تكون قريبة من الواقع السياسي و االقتصادي و االجتماعي للجزائر و طبيعة تنظيمها اإلداري.

و يف ىذا اإلطار توجد عدة حماور مقرتحة يف ىذا امللتقى ،و اليت قد هتم الباحثني و املسؤولني املنتخبني
والتنفيذيني على حد سواء.

محاور الملتقى :
المحور األول /القواعد الدستورية و القانونية المتضمنة مايلي :

 املبادئ األساسية اليت تقوم عليها اجلماعات احمللية ( البلدية و الوالية) . الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية. صالحيات اجلماعات احمللية و أساس توزيع االختصاص بينها و بني السلطة املركزية (اإلطار التنظيمي). شروط و كيفية انتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية (اإلطار البشري). القانون األساسي للمنتخب البلدي و الوالئي.المحور الثاني /القواعد القانونية اإلدارية و المالية المتضمنة مايلي :

 اآلليات املتوفرة للجماعات احمللية لتجسيد اختصاصاهتا التنموية ( كيفية تسيري املصاحل العمومية البلدية واملصاحل العمومية الوالئية ).
 أمالك اجلماعات احمللية ( األمالك البلدية و األمالك الوالئية). مالية اجلماعات احمللية ( مالية البلدية و مالية الوالية). التضامن و التعاون املشرتك بني اجلماعات احمللية (التضامن و التعاون املشرتك بني البلديات ،التضامن و التعاوناملشرتك بني الواليات).
 الرقابة الوصائية على اجلماعات احمللية ( اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية).المحور الثالث /القواعد القانونية المدنية المتضمنة مايلي :
 مسؤولية اجلماعات احمللية مدنيا ( مسؤولية البلدية و مسؤولية الوالية).المحور الرابع /القواعد القانونية الجزائية المتضمنة مايلي :
 املسؤولية اجلزائية النامجة عن تسيري اجلماعات احمللية ( جرائم التسيري احمللي و العقوبات اجلزائية املقررة هلا).المحور الخامس /القواعد الدستورية و القانونية للجماعات المحلية بالدول الشبيهة بالواقع السياسي و
االقتصادي و االجتماعي و الثقافي للجزائر :

 -جتارب دولية حول خمتلف احملاور األربعة املذكورة أعاله .

هيئة الملتقى :
 الرئيس الشرفي للملتقى  :أ.د جكون عبد احلميد ،مدير جامعة اإلخوة منتوري  -قسنطينة. المشرف العام للملتقى  :أ.د طاشور عبد احلفيظ ،عميد كلية احلقوق ،جامعة اإلخوة منتوري –قسنطينة رئيس الملتقى  :الدكتور عمريش نذير ،رئيس اللجنة العلمية لقسم القانون العام ،كلية احلقوق جامعة اإلخوةمنتوري  -قسنطينة.

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى  :الدكتور عمارة فوزي ،رئيس احمللس العلمي لكلية احلقوق جامعة اإلخوةمنتوري  -قسنطينة.
 رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى  :الدكتورة زنـ ـ ــات مري ـ ــم ،عضو اللجنة العلمية لقسم القانون العام ،كليةاحلقوق ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

 البريد االلكتروني للملتقىcollectiviteslocales2017@gmail.com : -رقم الهاتف  0555-19-18-08 :أو 0553-19-35-99

شروط المشاركة :

 بالنسبة للجلسات العامة ،املشاركة مفتوحة لكل األساتذة من مصاف األستاذية (أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين قسم أ) ،و كذلك األساتذة احملاضرين قسم ب.
 بالنسبة جللسات الورشات ،املشاركة مفتوحة لكل األساتذة املساعدين و طلبة الدكتوراه و املنتخبني احملليني واملدراء التنفيذيني و مستخدمي اجلماعات احمللية.
 أال تكون املداخلة قد قدمت للنشر أو سبق املشاركة هبا يف أي تظاىرة علمية أخرى. أن يرفق ملخص املداخلة بالسرية الذاتية للمعين. أن حترر املداخلة باحرتام الضوابط العلمية ذات الصلة بالبحث العلميأن ترسل املداخلة كاملة يف Wordصيغة  ،و خبط  ، Simplified Arabicمقاس  14للمنت و 12للهوامش ،إذا كانت املداخلة باللغة العربية ،و خبط  ،Times New Romanمقاس  16للمنت و 14
للهوامش ،إذا كانت املداخلة باللغة الفرنسية.
 املداخلة تكون فردية و ال تقبل املداخالت الثنائية. ترسل امللخصات و املداخالت على الربيد االلكرتوين للملتقى :collectiviteslocales2017@gmail.com
 -التقيد باآلجال احملددة الستالم امللخصات و املداخالت كاملة.

مالحظات مهمة:

 يتم الرد عن طريق الربيد االلكرتوين على ملخصات املداخالت املقبولة فقط. مبدئيا ال تتحمل اهليئة املنظمة للملتقى أعباء النقل و اإليواء. سيتم الحقا اإلعالن على أعضاء اللجنة العلمية و التنظيمية للملتقى. استمارة املشاركة موجودة على املوقع االلكرتوين لكلية احلقوق ،جامعة االخوة منتوري قسنطينة و ىو :www.fac.umc.edu.dz/droit
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