هيئة اليوم الدراسي:

الجــمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيــة الشعبيــة
République Algérienne Démocratique et
Populaire

رئيس اليوم الدراسي:
د /قزالن سليمة & د /تواتي نصيرة
اللجنة العلمية لليوم الدراسي:
رئيس اللجنة العلمية:يوسفي أمال /أستاذ ،جامعة بومرداس
أعضاء اللجنة العلمية:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـــامـعة آمحمد بوقرة بومـــرداس
كلية الحقوق بودواو
قسم القانون العام

ينظم يوما دراسيا حول:

الديمقراطية التشاركية آلية لالرتقاء
بالتنمية المحلية في الجزائر

 حدوم كمال /أستاذ ،جامعة بومرداس دنيدني يحي  /أستاذ ،جامعة بومرداس داود ابراهيم  /أستاذ محاضرأ ،جامعة بومرداس يونسي حفيظة  /أستاذ محاضرأ ،جامعة بومرداس قدوج حمامة  /أستاذ محاضرأ ،جامعة بومرداسجليل مونية  /أستاذ محاضر أ  ،جامعة بومرداس عيسى زهية  /أستاذ محاضر أ ،جامعة بومرداس بوطبة مراد  /أستاذ محاضرأ ،جامعة بومرداس مالتي معمر /أستاذ محاضرأ ،جامعة بومرداس بعوني خالد /أستاذ محاضر أ ،جامعة بومرداس بلمداني علي /أستاذ محاضر أ ،جامعة بومرداس تريعة نوارة /أستاذة محاضرة أ ،جامعة بومرداس شمون علجية  /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداس_ دبياش سهيلة /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداس
 بن سرية سعاد /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداسحبوش وهيبة /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداسأوصيف سعيد /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداساللجنة التنظيمية لليوم الدراسي
رئيس اللجنة التنظيمية:
د.عباس فريد (رئيس قسم القانون العام)

يوم  02فيفري 0202
بقاعة المحاضرات الكبرى
كلية الحقوق –بودواو-

أعضاء اللجنة التنظيمية:
 -شريفي عبد الغني  ،أستاذ مساعد أ

 بلحاج العربي ،أستاذ مساعد أ بالة رشيدة  ،طالبة دكتوراه لميز أمينة ،طالبة دكتوراه وارث دنيا كوثر ،طالبة دكتوراه عصافرة حامد ،طالب دكتوراه -عطوي عبد المالك ،طالب دكتوراه

إشكالية اليوم الدراسي:

إن مختلف التحوالت التي تعرفها طرق التسيير ونظم
الحكم ،بفعل ظهور مفاهيم جديدة كالعولمة والحكم
الراشد ،...شكلت منعرجا لدى مختلف الدول التي
استهدفت من خالل هذا التحول تحقيق رفاهية اقتصادية
واجتماعية للفرد اإلنساني في ظل احترام كرامته
باعتبارها حق من حقوق اإلنسان ،وذلك من خالل
تحقيق تنمية وطنية ومحلية ،بتحسين و تلبية الحاجات
المجتمعية وبالرفع من المستوى المعيشي في مختلف
مجاالت الحياة.
تعد الجزائر من الدول التي انشغلت بالتنمية المحلية
منذ بداية االستقالل ،وتعتبرها هدف الجماعات
اإلقليمية .كما يساهم المواطن في تحقيقها من خالل
الديمقراطية التشاركية ،التي توسعت دائرتها منذ
التسعينيات من القرن الماضي ،تدعيما لنظام
الالمركزية و تفعيال لدور الجماعات المحلية في التكفل
بأعباء التنمية ،و تحسينا للخدمة العمومية.
إن صنع القرار المتعلق بالتنمية على المستوى
المحلي لم يعد حكرا للدولة ،بل صار مفتوحا لكل
مواطن ،في ظل انتهاج الديمقراطية التشاركية ،التي
تعد شكال جديدا من أشكال الديمقراطية وأحد اآلليات
الفاعلة في تحقيق التنمية المحلية ،وتساهم إلى جانب
الديمقراطية التمثيلية في بناء دولة القانون ،بإشراك
مختلف الفواعل المحلية المجتمعية في متابعة و تحقيق
المشاريع التنموية.
لذلك تندرج إشكالية هذا اليوم الدراسي المسوم:
"الديمقراطية التشاركية كآلية لالرتقاء بالتنمية
المحلية في الجزائر" حول البحث عن مدى تكريس
الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في
النصوص القانونية الجزائرية ومدى مساهمة وفعالية
هذا اإلطار القانوني في تحقيق التنمية المحلية؟

أهداف اليوم الدراسي
نهدف من خالل هذا اليوم الدراسي إلبراز فاعلية
الديمقراطية التشاركية في صنع القرار السياسي على
المستوى المحلي ،والبحث في أهم العناصر المرتبطة
بتحقيق مظاهر الديمقراطية التشاركية ،و مختلف
اآلليات التي تعمل على االرتقاء بالتنمية المحلية في
إطار الديمقراطية التشاركية ،سواء على مستوى
التشريع الجزائري ،أو من خالل بعض التجارب الدولية
الناجحة.
محاور اليوم الدراسي:
المحور األول :اإلطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية
والتنمية المحلية

النشأةالتعريف تمييز الديمقراطية التشاركية عن غيرها منالديمقراطيات.
 األسس القانونية التي تقوم عليها الديمقراطيةالتشاركية في الجزائر(الدستورية،التشريعية و
التنظيمية).
 انعكاسات الديمقراطية التشاركية على التنمية المحلية(الدوافع واألهداف)
المحور الثاني :آليات تكريس الديمقراطية التشاركية
على المستوى المحلي و المعوقات التي تواجهها
 آليات تكريس الديمقراطية التشاركية على المستوىالمحلي (اإلعالم ،المجتمع المدني ،االستشارة)...
 المعوقات التي تواجه الديمقراطية التشاركية.المحور الثالث :نماذج بعض الدول الناجحة و تجربتها
في تفعيل الديمقراطية التشاركية
 تجربة الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها مصدرالديمقراطية التشاركية.
 لتجربة الفرنسية التجربة المغربية -التجربة التونسية

شروط المشاركة في اليوم الدراسي:
 أن يتصف البحث باألصالة العلمية والحداثة في إطارمنهجية علمية محكمة ،و توثيق متكامل للمراجع
المعتمدة .و تهميش للمعلومات في آخر كل صفحة.
 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في تظاهرةعلمية سابقة ،أو مأخوذ من مذكرة أو أطروحة أو بحث
علمي.
 أن يكون البحث في أحد محاور اليوم الدراسي أن يقدم البحث باللغة العربية أو لغة أجنبية( الفرنسية،االنجليزية)
 أن يقدم البحث على ورقة  ،A4نوع الخط بالنسبةللغة العربية  Simplified Arabicبحجم  41و
العنوان بحجم  41و التهميش حجم  .41و بالنسبة للغة
األجنبية نوع الخط  Times New Romanبحجم 41
و التهميش حجم  .41وتترك الهوامش بمسافة  2,5سم
من كل جهة .
 أال تزيد عدد صفحات المداخلة  11صفحة و أال تقلعن  41صفحة بما في ذلك المالحق و المراجع.
 أن ترفق المداخلة الكاملة بملخص في ورقة واحدة. تقبل المداخالت الفردية فقط. ترفق المداخلة بتوصيات. -تلغى المداخالت التي ال يتم إلقاؤها في اليوم الدراسي.

تواريخ هامة:
 ترسل المداخلة كاملة مع سيرة ذاتية مختصرةللباحث في ميعاد أقصاه  12جانفي.1142و تخضع
لتحكيم اللجنة العلمية.
 يتم اإلعالن عن نتيجة التحكيم و الرد على المداخالتالمقبولة بداية من  10فيفري.1142
 لجنة التحكيم غير ملزمة بقبول كل ما يصل إليها منبحوث.
مالحظات هامة:
 ترفض كل مداخلة تخالف شروط المشاركة. ترسل الملخصات و المداخالت على البريدااللكتروني:
seminaire.drpub@gmail.com
لالستفسار يمكن االتصال بالرقم التالي:
0541805300
 ترسل الدعوات بعد تأكيد المشاركة . -تحدد حقوق االشتراك الحقا.

