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 32/01/3102 :عنابة في                                                 -عنابة-جامعة باجي مختار  
  -البوني -كلية الحقوق

 :يوما دراسيا بعنوانتنظم 
 بين التشريع والممارسة المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي

 متعلق بالبلديةال 22/06/2111:المؤرخ في 11/11رقم: لقانونعلى ضوء ا
 22/11/2112:االثنين: يوم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اإلشكال

 مواطنينال مشاركةمكان  وهي الجماعة القاعدية   -وفقا لما جاء في الدستور -كانت البلديةلما 
من خالل مجلس بلدي ينتخب  ةالالمركزياإلداري  النظامما يعرف بفي إطار  في تسيير الشؤون العمومية

رأسه رئيس يختار من بين   ىيأتي عل .لغرض إحداث التنمية المحلية الشاملة في شتى المجاالتمحليا 
 ذه المهمة العسيرة بماقائد القاطرة التنفيذية التي تتولى ه قد بوأه القانون مكانة خاصة بصفته أعضائه

وتحدد   نظمةت المتعكس مركزه القانوني المحدد في القوانين والتشريعاخول من مهام وصالحيات 
للبلدية في ظل نظام من جهة، وممثل  للدولة في إطار نظام رئاسي إداري كممثلمسؤوليته القانونية 

 .من جهة أخرى الوصاية اإلدارية
ذا كان الواقع اليومي للمواطن  ما يعانيه من مشاكل يرتبط أساسا وبدرجة كبيرة بواقع التنمية بوا 

يعقد آماله على ما ينتظره منه من تحسين في   ،كمرفق عامبها   المحلية على مستوى بلديته التي يقطن
 حقا  ، فهل اقه كما هو الحال في الدول المتقدمةنمط حياته وأساليب عيشه وكفاية في درجات ارتف

وهل  وآماله مختلف أنشطة هذا المرفق المهم لتطلعات الجمهورفي الجزائر في  تستجيب الممارسة العملية
قدرته على  وهل يعكس على أكمل وجه، قانوني لرئيسه بأداء مهامه وتنفيذ صالحياته يسمح المركز ال

في ظل التزاماته القانونية إزاء تنفيذ سياسة الدولة والقيود المفروضة عليه في  برامجه الموعودةتجسيد 
  .ذلك

لرئيس المجلس  المركز القانوني:" لإلجابة عن هذه األسئلة تم تنظيم هذا اليوم الدراسي تحت عنوان
 ." المتعلق بالبلدية 11/11:ضوء القانونعلى  الشعبي البلدي بين التشريع والممارسة

 المحاور 
  اإلسالمي/ الفرنسي  -القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في التشريعات المقارنةالمركز... 

 مالي للبلديةصالحيات ومهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التسيير اإلداري وال 

  على مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي تأثير المحيط اإلداري والسياسي واالجتماعي 

 ...(المؤسسات العامة األخرى –اإلعالم  –المجتمع المدني   -الحزب  –الوصاية )

 حدود المسؤولية القانونية لرئيس م ش ب في إطار المهام والصالحيات المخولة قانونا. 

 التوصيات 



 2 

 المشاركة شروط
ومراكز  في الجامعاتالباحثين والمهتمين و مفتوحة أمام جميع األساتذة  شاركة في اليوم الدراسيمال .1

 . البحوث الوطنية

: قبل تاريخ  قرص مضغوط علىالمداخلة مطبوعة على صفحة واحدة، ومسجلة  رسل ت .3
10/00/3102 

ال تقبل ملخصات المداخالت الواردة خارج اآلجال المحددة ،أو التي سبق نشرها أو المشاركة بها في  .2
 .نشاطات علمية أخرى

 ة السطحية الكتاب ينبغي أن يتم تناول محتوى المداخلة بأسلوب علمي أكاديمي متخصص بعيدا عن .4
 . وغير األكاديمة

 .تيار ما يحظى منها بالقبولتشكل لجنة علمية لدراسة ملخصات المداخالت واخ .5

داخالت غير المقبولة إلى أصحابها، ويتم إعالمهم بعدم القبول في الوقت المملخصات ال تعاد  .0
 .المناسب

من انطالق أشغال اليوم  01/00/3102.اعتمادها قبل تاريخ رسال المداخالت الكاملة التي تمإيتم  .7
 .الدراسي

 

 مالحظة
 :نيناصر أو ترسل على البريد اإللكترو نايلي : ألستاذلالمداخالت  تسلم

                                                             Naili.nacer.droi@gmail.com 
 

 :اللجنة العلمية لليوم الدراسي
 رئيسا                 بعلي محمد الصغير                 :  األستاذ الدكتور .0
 عضوا                            مانع جمل عبد الناصر            : األستاذ الدكتور .3
 عضوا      نايلي ناصر                                                : األستاذ .2
 اعضو    عزة عبد العزيز                                             : األستاذ .4
                                                  عضوا                        صويلح حسين                                               : األستاذ .5
 عضوا                   يل ليلى                                  حبوك: األستاذة .0
 عضوا                                           دنيا          بوسالم : األستاذة .7
 عضوا             بلهوشات ليندة                                   : األستاذة .8
 عضوا                                عزوز لييندة                   : األستاذة .9

 
 : لجنة التنظيم
                                 يل ليلى                 حبوك: األستاذة  .0
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 دنيا                                                  بوسالم : األستاذة .3
 بلهوشات ليندة                                              : األستاذة .2
 عزوز لييندة       : األستاذة .4

5.                                             
 لتقنيةللجنة اا

 بوقرة مبروك -0
 سايح ليندة  -2
ة  -3 وزي زة ف ي ومع  ب
 دزيري جميل عمار  -4

 
 عن اللجنة المنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


