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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 - عنابة –جامعة باجي مختار 

 كمية الحقوق

 قسم العموم السياسية

ينظم تحت رعاية مدير الجامعة ممتقى وطني تكويني لطمبة 
 حول الدكتوراه الطور الثالث

 

 

     

        

 

 الهيئات العممية والتنظيمية واإلدارية المشرفة عمى الممتقى الوطني

 :الرئيس الشرفي لمممتقى  -
 عمار حياهم: األستاذ الدكتور : السيد رئيس الجامعة  -
 جمال عبد الناصر مانع: األستاذ الدكتور : السيد عميد كمية الحقوق  -
  عبد النور ناجي : األستاذ الدكتور: رئيس المجنة العممية لمممتقى -
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، بين مختمف المحمية المستدامة في بعدىا التشاركي األساسية لمتنمية مقومات إحدى الالالمركزية التعاون يشكل
جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل في  الالمركزيالتعاون الخارجي، يظير  في شقو الداخمي أواإلقميميةالجماعات 

 المحمية فيما بينيا أو مع الشركاء االقتصاديين أو االجتماعين أو مع الجماعات اإلقميميةالتي تقوم بيا الجماعات 
تقديم الالمركزية البمديات من التعاون  ، يمكن  الميتمة بالشؤون المحمية الدوليةغير الحكوميةوالمنظمات األجنبية 

صورة عن مؤىالتيا الطبيعية وطاقاتيا االقتصادية، وذلك من أجل جمب أكبر عدد ممكن من االستثمارات األجنبية 
 . المحميوبالتالي الحصول عمى العممة الصعبة، وتوفير فرص الشغل، وخمق دينامية جديدة داخل النسيج االقتصادي

 ، واالطالع إدارة وتسير الشأن المحمي ، من اكتساب التجارب الدولية في مجال  الدولييمكن التعاون الالمركزي
 األجنبية والسيما في المجال االقتصادي، وذلك بيدف أن تستفيد منيا الجماعات االقميميةعمى منجزات الجماعات 

 من االقميمية أثناء وضع مخططاتيا وبرامجيا االقتصادية، كما يمكن التعاون الدولي أيضا الجماعات ناميةالمت
  .التواصل الثقافي وخدمة النشاط السياحيالتعارف عمى الشعوب األخرى ومن ثمة العمل عمى تقريب 

 المحمية  خصوصا مع الدور الذي اصبحت الجماعات االستقالل ، تطورا منذ بالجزائر نظام الالمركزيةلقد عرف
والتطور الذي يشيده في  التعاون الالمركزيوبالرغم من أىمية تقوم بو في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،

 بين البمديات  التجربةه أبانتمختمف دول العالم، يبقى تجسيده متواضع جدا في الجزائر، وىذا ما
والواليات عمى المستوى الداخمي،اما عمى المستوى الخارجي فاإلحصائيات تشير إلى غمبة اتفاقيات 

 . محصورة في بعض التبادالت والزيارات الموسميةالتوأمة التي تبقى نمطا تقميديا اثارىا محدودة،

 االدارة وضعف خبراتيا في مجال ونظرا لمعجز المالي الذي تعاني منو معظم البمديات في الجزائر ،
وفي ظل تقميص تمويل الدولة لمجماعات االقميمية نتيجة تراجع اسعار النفط ،تم المجوء الى التعاون ،والتسيير
 . االقميمية وتثمين ثروتيا من خالل التنصيص  القانوني كآلية لتنمية قدرات الجماعاتالالمركزي
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:     تأسيسا عمى ما سبق، تتبمور اإلشكالية التي سيعالجيا ىذا الممتقى  في السؤال الكركزي التالي 
  كيف يمكن استغالل التعاون الالمركزي كدعامة وكالية لتحقيق التنمية المحمية؟- 

 

 
 :انطالقا من االشكالية المحورية سيناقش الممتقى المحاور التالية 

 .اإلطار المفاهيمي والنظري لمتعاون الالمركزي:  المحور االول 

التوأمة، النشاط الخارجي لمجماعات )النشأة ، التعريف، الفرق بين التعاون الالمركزي والمفاىيم المشابية : اوال 
المحمية، التعاون بين الجماعات المحمية المتجاورة حدوديا، التعاون ما بين البمديات، التضامن ما بين الجماعات 

 ..(. فواعل التعاون، أشكال التعاون الدولي الالمركزياإلقميمية،

 ؛.......الحكامة ،الديمقراطية التشاركية :عالقة المفيوم بالمفاىيم االخري :ثانيا

 الجماعات المحمية والعالقات الدولية: ثالثا 

  قانونا وممارسة:  منذ االستقاللاالقميمية في الجزائرواقع التعاون الالمركزي لمجماعات : المحورالثاني

 اإلطار القانوني المنظم لمتعاون الالمركزي في الجزائر: اوال 

اإلدارة المحمية، العمران، التييئة اإلقميمية، البيئة، االستثمار المحمي، الشؤون  )مجاالت التعاون الالمركزي: ثانيا
 ؛ (...االجتماعية،  تنمية الموارد البشرية

 .فواعل وآليات التعاون الالمركزي:  ثالثا

 .مشكالت وعوائق التعاون الالمركزي في الجزائر:  رابعا 

 التجارب الدولية في مجال التعاون الالمركزي: المحور الثالث

تصورات حول تفعيل دور التعاون الالمركزي في عممية التنمية المحمية في : المحور الخامس 
 .الجزائر
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 الهيئات العلهيت  التنهلهيت  اإل اريت المشريت علت العلتلت الوتنتت

 : اشرهيت امشرنتاعلعلتلتت -
  لئاتحهئهم:ت األلئات ايدللاتت:ت الهيتارهيت الئاليتت -
 جلئلت بيت اتئصشتائنع:ت األلئات ايدللاتت:ت الهيت لهيتدعهيت التلوتت -

 بيت اتلاتنئجنتت:ت األلئات ايدللات:ارهيت اعلتيت العلهيتاعلعلتل

:تأ ضئءت اعلتيت العلهيتاعلعلتل

 3جئاليت لتنهتيتت–ت لهيتدعهيت العلوت الهئألهيتت–تإلتارئضت لاريتت.  .1
 جئاليتت ال إلي–ت لهيتدعهيت التلوت  العلوت الهئألهيتت-تإلا جنت المنتت.تإل .2
   ئالي-تت45تائيتت8جئاليتت–ت لهيتدعهيت التلوت  العلوت الهئألهيتت-ت غزننت إل إلتت.تإل .3
 أللوت هش س-تتجئاليتالليتششرفتالئ يري–ت لهيتدعهيت ز لصئإلتت-ت بتاجمتالليت لهلنتت.تإل.  .4
 تبلي-ت الش نت البلنتت–تنئرئتارهيتجئاليتت–تإلت نهيتإلاريتت.  .5
 - العليتتت–تارهيتجئاليتزرئنت ئشلانئرئتتت–تأحليتولهبي.تإل.  .6
 3 لتنهتيتتنئرئتارهيتت-تارئضتحلي شتت.تإل .7
 جئاليت الئجتاخضشت ئتتي-تت لمت العلوت الهئألهيتت–رلألفت بترغزتت.تإل .8
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–ت لمت العلوت الهئألهيتت–تإلتاهلهمترلهليتت.  .9

 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–ت لمت العلوت الهئألهيتت-تإلت بيت السوترهسانتت.  .10
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–ت لمت العلوت الهئألهيتت-ت بتجيريإلت بيت الحتت.  .11
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–ت لمت العلوت الهئألهيتت-تألعلىت بتجيري.تإل .12
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–ت لمت العلوت الهئألهيتت-تحمهلنتتلرهحتت.تإل .13
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–ت لمت العلوت الهئألهيتت-ت بتالبهييتالهيزتت.تإل .14
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–تت لمت العلوت الهئألهيتت-تزانهشت ائل.تإل .15
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–تت لمت العلوت الهئألهيتت-تدلئلت لنئاتت.ت .16
 – تئ يتت–تجئاليت ئجنتاخلئاتت–تت لمت العلوت الهئألهيتت-تجصئصتابتيتت.تتإل .17

تحل ايتدشرلي:ت زأللئازتتتتتتتتتتتت زأللئازت لا يزت حهيز:تارهيتتالتيت التنهمتاعلعلتل

رل ئانت حسوتت:ت زأللئازتتتتتتتتتتتتتتتت بئألنت ئإللتت.إلتت:ت الهييت زإل اري             

توعبيت ايدللا هت انلات اثئاثت:  ضئءتالتيت التنهمتت

ت05/03/2018  شت جلتزأللتبئلت الي  سات–ت12/03/2018تئاريت تيت العلتلتت:تتال  هيتهئايتت

 nadjiabdenourت yahoo.fr@:تتشأللت الي  ساتت–تاعتدئريت اللعلائات اخئصيت ئالعلتلتت10/03/2018:ت  شت جلتاعشإلتت


