
 

 

 

إلى أي وفً هذا الصدد ٌثار اإلشكال التالً:   

ؤثر الحوكمة على تفعٌل مدى ٌمكن أن ت

 الجماعات المحلٌة؟ 

لإلجابة عن هذه االشكالٌة ندعو ونرحب بمختلف 

مساهمات األساتذة والطلبة والخبراء من مختلف 

الجامعات والمؤسسات واإلدارات المعنٌة بكل ما 

 ٌثري وٌزٌد من حصٌلة هذا الموضوع.

 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس

 مستغانم

 كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة

 
 قسم القانون العام 

 

 فرٌق مشروع البحث التكوٌنً
 

ودورها فً تحقٌق التنمٌة "حوكمة الجماعات االقلٌمٌة 
 المستدامة"

 

 المستدامة والتنمٌة الدولً القانون مخبر اشراف تحت
 بالتعاون مع

 مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد

 
   

 
 
 

 ملتقى وطنً افتراضً تحت عنوان تنظمان
 
 
 
 

 مدى تأثٌر الحوكمة على تفعٌل الجماعات اإلقلٌمٌة

 
 
 
 

 
 
 

 

Google Meet  عبر تطبٌق 

 31/31/2122: بتارٌخ

 الهٌئة المشرفة

 
 جامعة مدٌر -بلعباس ٌعقوبً. د.الرئٌس الشرفً للملتقى: أ

 مستغانم
 القادر  عبد فنٌنخ.  د.أ: العام المشرف

 المنسق العام للملتقى: بن قنٌش عثمان
 رئٌسة الملتقى الوطنً: د. دوٌدي عائشة 

 عائشة دوٌدياللجنة العلمٌة: د.  ةرئٌس
 لطروش أمٌنةد.  :التنظٌمٌة اللجنة رئٌسة

 

 اشكالٌة الملتقى

 
إن التغٌرات التً مست العالم خاصة بعد االنتقال      

إلى اقتصاد السوق والتحول الكبٌر فً دور الدولة 
واالنتشار الواسع لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

أدت إلى بروز دراسات كثٌرة تنظم مفاهٌم التنمٌة 
الدٌمقراطٌة التشاركٌة  لمستدامة، حقوق االنسان،ا

والحكم الراشد والحوكمة.... هذه األخٌرة اختزلت 
توجهات عالمٌة نحو تقسٌم الوظائف لتصبح الدولة 

لٌس الفاعل الوحٌد فً التخطٌط والتنفٌذ والتقٌٌم 
والمتابعة للسٌاسات العامة، بل ال بد من اشراك 

معاٌٌر فواعل أخرى إلى جانب الدولة وفق 
فافٌة، المساءلة، وتعزٌز حكم القانون ، الشةالمشارك

 بما ٌحقق االستجابة لتطلعات ورغبات المواطنٌن.
كما دعت المؤسسات الدولٌة بصفة عامة إلى      

تفعٌل اإلدارة بالقرب وبالتالً جعل الدولة أكثر قربا 
من الناس وذلك بالتحول إلى المحلٌات اعتمادا على 

ٌٌر شؤونهم توسٌع نطاق مشاركة المواطنٌن فً تس
 المحلٌة وتحقٌق التنمٌة البشرٌة المستدامة،

وهذا ما ٌجعل الجماعات المحلٌة األقدر على  
احتٌاجات المواطن وبالتالً نجاح تنفٌذ السٌاسات 

المحلٌة مرهون بمدى التفاعل االٌجابً مع المجتمع 
 المحلً.

والجزائر كغٌرها من الدول مطالبة بمواكبة      
التحوالت الدولٌة ولهذا سعت إلى اصالح نظام 

الجماعات المحلٌة استكماال لسلسة من االصالحات 
فً جمٌع المجاالت من أجل إرساء مبادئ الحوكمة، 

بحٌث أصبحت الحوكمة المحلٌة مطلبا أساسٌا فً 
التنمٌة ترشٌد إدارة الجماعات المحلٌة وتحقٌق 

 الشاملة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاور الملتقى الوطنً

 
 اإلطار المفاهٌمً للحوكمة  المحور األول:
 واقع الحوكمة المحلٌة فً الجزائر  المحور الثانً:
الٌات الحكم الراشد المرتبطة بتسٌٌر  المحور الثالث:

 الجماعات المحلٌة 
حوكمة الجماعات االقلٌمٌة بعد جائحة  المحور الرابع:

 كورونا
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 اللجنة العلمٌة ةرئٌس

 
 دوٌدي عائشةد. 

 

 أعضاء اللجنة العلمٌة

 )من داخل جامعة مستغانم( 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من خارج الجامعة

  ( 3د. بن لشهب أسماء )جامعة قسنطٌنة 

  (2د. بن الصغٌر شهرزاد )جامعة سطٌف  

 (بلعباس سٌدي جامعة) آمنة رحاوي  

 )د. بن بعالش خالٌدة )جامعة تٌارت 

  ( 3بوصبٌعات سوسن )جامعة قسنطٌنة 

  جامعة عنابة(د. بن جمٌل عزٌزة( 

 )لوراد نعٌمة )جامعة سٌدي بلعباس 

 )د. بن درٌس حلٌمة )جامعة سٌدي بلعباس 

 )عباسً سهام )المركز الجامعً برٌكة 

  (2د. حٌرش سمٌة )جامعة وهران 

  ( 2د. بشٌخ خٌرة )جامعة وهران 

  ( 2د. وٌكان فازٌة )جامعة وهران 

 )د. بكار فتحً )جامعة غلٌزان 

  )د. صاغو هشام )جامعة غلٌزان 

 )د. بصٌلة نجٌب )جامعة سعٌدة 

 رئيسة المجنة التنظيمية

 لطروش أمينةد. 

 أعضاء المجنة التنظيمية

 نبيل عديدة بن.د 
 جميمة  ميأ.بن سطاع 
 د. بن عيسى قدور 
 فاطمة ند. عو 
 حنان زعيمش. د         
 د.عالق نوال 

  د. وافي حاجة 
     د. بن قطاط خديجة   
   القادر عبد كتاف  د.ط  
 زهية عمارة بن د.ط           

 المشاركة شروط

 فٍ بها انتذخم سبق أو يُشىرة انًذاخهت تكىٌ ال أٌ -

 .  أخري عهًُت يهتقُاث

 يحاور بأحذ يتصال انًذاخهت يىضىع َكىٌ أٌ -

 .االَجهُسَت أو انفرَسُت أو انعربُت وبانهغت انًهتقً

 . انعهًٍ انبحث شروط انًذاخهت تستىفٍ أٌ -

 20  انبحثُت انىرقت صفحاث عذد َتجاوز أال -

 .صفحاث 10 عٍ َقم وال صفحت،

 فٍ 14 حجى  simplified arabic خط اعتًادة -

 األجُبُت نهغت وبانُسبت  انهىايش، فٍ 12و انًتٍ

Times New Roman  10و نهُص 12 يقاش 

 .نههىايش

 . صفحت كم أسفم انهىايش تىضع -

 انبحث بهغت يهخصا انبحثُت انىرقت تحتىٌ أٌ َجب -

 (كهًت 150 َتجاوز ال)

 انبحث َتائج عهً انخاتًت تحتىٌ أٌ َجب -

 .وانتىصُاث

 :انتانٍ اإلنكتروٍَ انبرَذ عبر انبحثُت انىرقت ترسم -

grouregioprfu@gmail.com 

 مهمة تىاريخ

 12/00/2022 :َىو انًهخصاث إلرسال أجم آخر -

 22/00/2022: كايهت انًذاخالث إلرسال آجم آخر -

 13/10/2022: االَعقاد تارَخ -

أ.د حٌدرة محمد 

 أ.د ساجً عالم 

 أ.د باسم شهاب 

أ.د فرقاق معمر 

 د. ٌحً عبد الحمٌد 

 د. عٌسانً رفٌقة 

د. محمد كرٌم نورالدٌن 

د. لطروش أمٌنة 

عفٌف عبو بن. د  

اكرام بلباي. د 

حلٌمة خراز. د 

أمٌنة طواولة. د 

د. زواتٌن خالد 

د. بن بدرة عفٌف 

 د. بن قطاط خدٌجة 

ًد. بن عوالً عل 

خالد بوزٌد. د  

الجٌاللً بوسحبة. د 

د. بلحنافً فاطمة 

 د. مٌاسة اودٌة 

 

 

 

 

 أ.د حٌتالة معمر 

 أ. د عباسة طاهر 

د. بن عدٌد نبٌل 

جمال               د عباسة 

أ.د زهدور كوثر 

جمال بونوة دوبً د.أ 

عائشة دوٌدي. د 

رقٌة صبوقرا. د 

عثمان  أ.د بن قنٌش 

أ.د عبد الالوي جواد 

علً  بلعربً. د 

قدور عٌسى بن. د 

د. بوغازي عبد القادر 

نادٌة حمٌدة. د 

غنٌة  اعمر بن آٌت. د 

 د. شٌخً نبٌة 

حاجة وافً. د 

طالب أحمد أبصٌر. د  

 أ.د. عباسة دربال صورٌة 

عائشة مصطفى قارة بن.  د  

 

 

فيصل شرارة. د  
حميمة خراز. د       
              د. شيخي نبية 
 .طواولة أمينةأ 
 د. بن عبو عفيف   
            ط.د. مرباح مولود 
          ط.د. بميل اسالم 
رابح بمقبجي. د.ط   

 ميسون توفيق ط.د 

 كدروسي عبد الرحيم ط.د 

 



 

 

 


