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 :   PRFU فرقة البحث

 تحليل استشرافي"  –"التنمية المحلية على ضوء إصالحات قانوني البلدية والوالية الجديدين 

 : التابعة لمخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية  فرقة البحثبالتنسيق مع 

 " دور التشريعات االقتصادية في تفعيل أداء المجالس المنتخبة"

 

   تنظـــــــــــــــــــــم:

 

    

 الوطني الملتقى هيئة

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 صباحا :3009  : ابتداء منللملتقى االفتتاحيةالجلسة 

   

 

 

 الطيب بتــــــــــــةكلمة السيد رئيس الملتقى : د/  -

 محمد غربي: أ.د/ عميد كلية الحقوق كلمة السيد  -

المجيد دهوم ، واإلعالن الرسمي عن انطالق فعاليات تيسمسيلت: أ.د/ عبد  جامعةكلمة السيد مدير  -

 الملتقى.

  تيسمسيلت جامعةمدير ،  المجيد دهومأ.د/ عبد : الرئيس الشرفي للملتقى -

 المشرف العام للملتقى: أ.د/ محمد غربي، عميد كلية الحقوق -

 الطيب بتةرئيس الملتقى : د/  -

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى: د/ عبد القادر زرقيـــــن -

 التنظيمية للملتقى: أ/ حمزة بوعـــــليرئيس اللجنة  -

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                 جامعـــــــــة تيـــــــسمسيـــــــلت                                               

                                    كلية الحقوق                                                    
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 نش حمزة.  دمقرر الجلسة:                                    روشو خالد  /دأ.رئيس الجلسة: 
 عنوان المداخلة  الجامعة  المتدخل 

 محوز عمرد. 

 د. نزار بلة

    وهرانجامعة 

 3جامعة الجزائر  

 آفاقوقع ، واتفعيل سياسة التنمية المحلية في الجزائر دور الفواعل المحلية في

 أ. حسان بالحسن

 أ. حسيني ليلى

 جامعة الوادي

 جامعة تلمسان

 اإلطار القانوني والسياسي للتعاون بين البلديات في الجزائر

 دراسة مقارنة: البلديات بين لتعاون ماالقانونية لليات اآل جامعة تيارت بلفضل محمد د.

 لترشيد أداء المجلس المنتخبة والتعاون فيما بينها.التدريب كآلية  تيسمسيلت جامعة الطيبد. بتة 

 لجزائرافي  تكييف التعاون بين الهيئات البلدية ودوره في تحقيق التنمية المحلية جامعة الجزائر أ.إلهام زايد

 د. بوجالل فاطمة الزهراء

 ط.د/ برادعية موسى

 تيسمسيلتجامعة 

 غليزانجامعة 

 التعاون بين البلديات: مسار نحو حكم راشد محلي

 د/محمد حسان دواجي

  عباسي عبد القادرد/

 جامعة مستغانم

 جامعة مستغانم

ة ركزيالتنمية المستدامة بين إشكالية الضرورة و صعوبة التطبيق في ضل ال م

 القرار العالقة بين البلديات نموذجا

 .تاإلصالح القانوني والمالي كأحد آليات التعاون والشراكة بين البلديا 2جامعة البليدة  أ/ لوعيل رفيق

 

 

 
  

 

 عتو رشيدمقرر الجلسة: د.                             باية عبد القادر /د رئيس الجلسة: 
 عنوان المداخلة المؤّسسة  المتدخل

 PDAU المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المشترك بين البلديات  المسيلة جامعة بن سديرة إلياسد.

intercommunal setif 2010    نحو تنظيم مجالي قائم على التآزر 

 شعشوع قويدرد. 

 ط.د/ ثابت دنية

 تيسمسيلتجامعة 

 جامعة تيسمسيلت

 األساس القانوني للتعاون بين البلديات ومبرراته

 التضامن المالي  ما بين البلديات بين الدور المالي والبعد التنموي جامعة الجلفة الزهرةفيرم فطيمة د 

 مبطوش العلجةد. 

 د. عبد الصدوق خيرة

 جامعة تيسمسيلت

 جامعة تيارت

 .سبل تفعيل التنمية المحلية عن طريق إصالح البلديات.

 حسناوي سليمة ط.د/

 ط.د/ جهاد حاسي

 تيارتجامعة 

 تيارتجامعة 

 النظام القانوني للتعاون بين البلديات في ظل تحقيق التنمية المحلية

 قعموسي هواريد/

 د/ضامن محمد األمين 

 جامعة تيسمسيلت

 جامعة تيسمسيلت

 الواقع المالي للبلديات و دوره في التنمية

 د/ قندز بن توتة

 خروبي  هني

 جامعة تيسمسيلت

 جامعة الشلف

 بين البلديات الجباية كآليىة لتجسيد الشراكة

 

 11:00  - 10:00:    العلمية األولىالجلسة 

 12:00   -11:00 : الثانيةالعلمية الجلسة 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 د أحمدمنا. أمقرر الورشة:                                 بوغانم أحمدرئيس الورشة: د. 
 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

 د/بن عيسى طالبي

 د/ الحسين عيادة

 2جامعة البليدة 

 جامعة الشلف

 بلديةون القراءة في قان-كآلية لتجسيد التعاون بين البلدياتالتضامن المالي 

 .116-14والمرسوم التنفيذي رقم  11-10

 د/ بوبكر حورية

 ط.د/طواهرية نخلة

 جامعة تيسمسيلت

 3جامعة الجزائر 

ة داريالتعاون الالمركزي ما بين البلديات في مجال تبسيط االجراءات اال

 وترقية الخدمة العمومية

 باديس الشريفد/

 أ/رفيق العقون

 جامعة خنشلة

 جامعة تيسمسيلت

قيق ة لتحبيئيأثر التعاون بين الجماعات اإلقليمية في تنفيذ السياسة العامة ال

 التنمية المستدامة

 1جامعة الجزائر  ط.د/العشعاش إسحاق

 

اسة ت درتحقيق المصالح المشتركة للمجتمع في إطار التعاون ما بين البلديا

 .((Ayla n tmurtالتفاقية التعاون )تطبيقية 

سنـــــــــــــــوسي د/

 عـــــــــلي

 

 ملحقة السوقر

 جامعة تيارت

حكام أآلية التوأمة كإطار قانوني  ضمن   :البلديات بين المالي التعاضد

 11/10قانون البلدية

 فسيو اسمهان /د

 عيشوبة عمــــار /د

 جامعة تيسمسيلت

 جامعة تيارت

 يةالمالي المحلي بين البلديات في تفعيل التنمية المحل دور التضامن

 د/ محي الدين حسيبة

 

لية للتضامن دور صـندوق التـضامن والـضمان للجماعـات المحليـة كآ 2جامعة البليدة 

 في التنمية المحلية المالي بين البلديات

 د/ عادل رضوان

 د/غربي العيد

 جامعة تيسمسيلت

 جامعة الوادي

ة ستدامة المالجباية المحلية في تمويل ميزانية البلدية وتحقيق التنميمساهمة 

 المحلية

وى قراءة في الدور المنشود للتعاون الالمركزي بين البلديات على مست جامعة تيسمسيلت د/ بن شنوف فيروز

 التنمية المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىالعلمية  الورشة

 11:00 – 10:00من الساعة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدغانس مح. أمقرر الورشة:                                شامي رابحرئيس الورشة: د 
 عنوان المداخلة المؤّسسة  المتدخل

ط.د بنت نبي ياسمين 

 بلعسل

 ط.د شريفة يوسف الزين 

 جامعة المدية

 جامعة المدية
 وأثره على التنمية المحلية الثقافي للمنتخب البلديالمستوي 

 التعاون بين البلديات في الجزائر على ضوء إصالحات مشروع أوت جامعة المسيلة  ملياني صليحةأ/

المتضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات اإلقليمية  2018

 الجزائري

 د/بالجياللي خالد

 ط.د/ بالجياللي نور الهدى
 تيارتجامعة 

 جامعة غليزان

ية التعاون الالمركزي بين البلديات كآلية حقيقية للنهوض بالتنم

 الواقع واآلفاق–وخلق الثروة المحلية  المحلية

 د/نصير خلفة

 د/ نش حمزة

 جامعة تيارت

 جامعة تيسمسيلت

ة الجماعات المحلية واستقالليتها كآلية لتحقيق التنمية المحلي

 بالجزائر

 التعاون بين البلديات في ظل التشريع الجزائري جامعة المسيلة بوعالمد/بوسكرة 

 د/بن عمور عائشة

 د/لعطب بختة
 جامعة تيسمسيلت

 جامعة تيسمسيلت

 أدوات التعمير كآلية لتجسيد التعاون بين البلديات في المجال

 العمراني

 د. بن صاولة صراح

 ذهبي وهيبة

المدرسة العليا 

 - لعلوم التسيير

 عنابة

ية لمحلاشكالية التعاون ما بين البلديات و دوره في تحقيق التنمية ا

 -في الجزائر

 انعكاسات قانون االنتخابات على العدالة التنموية في الجزائر 3جامعة الجزائر ط.د/ بدر الدين لعيفاوي

 والعوائقالتعاون بين البلديات في الجزائر: اإلطار القانوني  جامعة تيزي وزو د/عبد هللا نوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيةالعلمية  الورشة

 11:00 – 10:00من الساعة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 يحلى رابحمقرر الورشة: د.                        ربحي أمحمدرئيس الورشة:  د. 
 عنوان المداخلة المؤّسسة  المتدخل

 رضوان مجاديد/ 

 نجيب بصيلةط.د/ 
 جامعة سعيدة

 جامعة سعيدة
 ية فيعلى ضوء آفاق تنمية المناطق الحدودالتعاون الالمركزي بين البلديات 

 الجزائر

 التعاون بين البلديات أسلوب من أساليب ممارسة النشاط البلدي جامعة تيسمسيلت د/ عتو رشيد

 ط.د/ سحوان علي

 أ/ مركان محمد البشير

 جامعة المنار تونس

 جامعة تيسمسيلت
 بين الجماعاتالرسوم المحلية كمصدر تمويل في إطار التعاون المالي ما 

 المحلية بالمملكة المغربية

 د/ بن بختي عبد الحكيم

 ط.د/مكاوي سيدي محمد
 جامعة تلمسان

 جامعة تلمسان
 تفعيل مقاربة الحكم الراشد لتحقيق التعاون بين البلديات في الجزائر

 ط.د/معلق سعيد

 د/مخلط بلقاسم

 جامعة الجلفة

 جامعة الجلفة
 المحلية والتنمية المحليةمقاربة مفاهيمية للجماعات 

 ساعو حوريةد/

 خويدمي جميلة
 جامعة تيسمسيلت

 3 جامعة الجزائر

 انعكاسات التعاون المشترك بين البلديات على تطوير الخدمات العمومية

 ط.د/ بوعمارة منال

 د/بن مسعود أحمد
 جامعة الجلفة

 جامعة الجلفة
 صور وأشكال التعاون الالمركزي

 د/حجاج مراد

 ختال سهامط.د/ 
 جامعة بومرداس

 2معة وهران  جا
اقية اتف- كآلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر التعاون الالمركزي الدولي

 أنموذجا -بوردو الفرنسية و وهران ةالتوأمة بين بلدي

يق على تحقتفعيل صندوق التضامن والضمان للجماعات االقليمية وانعكاساته  1جامعة الجزائر  ط.د/حمودي مليكة

 التعاون المشترك بين البلديات

 التعاون ما بين البلديات في إطار الضوابط القانونية جامعة خميس مليانة د/ بالل بلغالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالعلمية  الورشة

 11:00 – 10:00من الساعة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حمدأعتو . دمقرر الورشة:                                أ.د/ مرسي مشريرئيس الورشة: 
 عنوان المداخلة المؤّسسة  المتدخل

 د/بوراس محمد

 ط.د/ عبيب محمد

 تيسمسيلت جامعة

 تيسمسيلت جامعة
مان الجماعات اإلقليمية من خالل صندوق التضامن والضالتضامن المالي بين 

 للجماعات المحلية

 ط.د/ طواهرية الشيخ

 عيساني جمالد/ط.

 تيسمسيلت جامعة

 تيسمسيلت جامعة
ين اتفاقية التعاون الالمركزي كآلية لتجسيد عالقات الشراكة والتضامن ب

يذي لتنفالمرسوم االجماعات اإلقليمية الجزائرية واألجنبية قراءة تحليلية في 

17-329 
 أ/شاكر سليمان

 د/عباسة الطاهر
 تيسمسيلت جامعة

 جامعة مستغانم
 األطر القانونية للتعاون بين البلديات في الجزائر

 د/ مسيكة محمد الصغير

 رياض بركاتط.د/ 

 تيسمسيلت جامعة

 تيسمسيلت جامعة
 المحليةالتعاون ما بين البلديات كآلية للتنسيق بين الجماعات 

 ط.د/ حجاج خديجة

 د/زرقين عبد القادر

 تيسمسيلت جامعة

 تيسمسيلت جامعة
 زائربرنامج كابدال: شركة ثالثية من أجل النهوض بالتنمية المحلية في الج

 د. فــتحي حاجــي 

ط. د. عــــبد الحــق 

 بــوســـماحــة 

 3جامعة الجزائر

 جامعة تلمسان

 هاة عليالمحلية في ظل اليات الرقابة المنتهجدور البلدية في تحقيق التنمية 

 ط.د/ حميدي أحمد

 شافي محمد عبد الباسطط.د/ 
 جامعة بومرداس

 جامعة تلمسان

ة دراس)   األحكام واآلليات المالية لتجسيد التعاون بين البلديات في الجزائر

 لمختلف القوانين المتعلقة بالبلدية(

 استقاللية اإلدارة المحلية و أثرها على التنمية تيسمسيلت جامعة ط.د/ بن حميش عبد الكريم

 ضامن الجيالليد/

 محمدي محمد األمينط.د/ 
 جامعة تيارت

 جامعة تيارت

 صعوبات التعاون البلدي لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر

 واألجنبية في الجزائرمعوقات التعاون بين الجماعات المحلية الوطنية  تيسمسيلت جامعة د/خويل بلخير

 أثر التعاون بين البلديات في تحقيق التنمية المحلية جامعة قالمة أ/ سامية عجابي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعةالعلمية  الورشة

 11:00 – 10:00من الساعة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ليعمقرر الورشة: أ. قوق                                أ. بوعلي حمزةرئيس الورشة: 
 عنوان المداخلة المؤّسسة   المتدخل 

 لدياتالتعاون بين البآليات الوصول إلى بلديات خضراء مستدامة في إطار  جامعة تيسمسيلت د/ بوغانم أحمد

 مقاربة تحليلية آلليات التعاون والشراكة للجماعات المحلية جامعة المسيلة د/ عماري زهير

 تجربة المملكة المغربية مقابل الجزائرية بين التمييز والتفاضل –

 د/ جطي خيرة

 د/ فسيو اسمهان
 جامعة تيسمسيلت

 جامعة تيسمسيلت

 التعاون بين البلدياتأثر شرط التجاوز االقليمي على 

 ط.د/ بومدين علي

 د/ هامل هواري

 جامعة سعيدة

 جامعة سعيدة
 ماهية التعــــــــــــــاون بين البلديات

 قطاع السياحة كعامل مهم ألجل تنمية مستدامة محلية شاملة جامعة تيسمسيلت أ/عليليش الطاهر

 د/مالكي توفيق

 د/حبيلي سامي
 جامعة تيسمسيلت

 تيسمسيلتجامعة 

 :نحو ابرام اتفاقيات التوامة: الحوكمة المحلية

 د/بن على  محمد

 ط.د/بلجياللي محمد عبد الحكيم
 جامعة تيسمسيلت

 جامعة تيارت

 مبررات وأشكال التعاون ما بين البلديات ومحدوديته

 ط.د/نعيجي شهرزاد

  د/برابح السعيد

 جامعة تيارت

 جامعة المسيلة
 على المستوى البلديعوائق التنمية المحلية 

 

  ط.د/سحنين هبري

 د. ولد الصديق ميلود

 جامعة سعيدة

 جامعة سعيدة
 ـةدور الــمواطــن الـمحلــي فــي تـحقيــــق التنميــة الـمحليــ

 

 ط.د/محمودي مولود

 د/منقور قويدر

 جامعة غليزان

 جامعة غليزان
 البلديـــــاتتعديـــــل إتفــــــاقية التعـــــــاون بيـــن 

 

 الوقت المحدد.بدقائق فقط، لذا يرجى من األساتذة األفاضل االلتزام  10مالحظة تنظيمية: مدة المداخلة 

 

 قراءة التوصيات واختتام فعاليات الملتقى

 الخامسةالعلمية  الورشة

 11:00 – 10:00من الساعة 


