جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس
كلية الحقوق
قسم العلوم السياسية
ينظم ملتقى وطني حول:
" رهانات التنمية المحلية وتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة:
تجارب دولية مقارنة "
يومي  26 - 25فيفري 2019

الهيئة المشرفة
الرئيس الشرفي للملتقى  :البروفيسور /عبادلية محمد الطاهر ،رئيس جامعة أمحمد بوقرة –
بومرداس.
المشرف العام على الملتقى :أ.د  /بن صغير عبد العظيم  ،عميد كلية الحقوق – بودواو.
رئيس الملتقى :د  /درويش جمال.
رئيس اللجنة العلمية :د /فوكة سفيان
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رئيس اللجنة التنظيمية :أ /شرقي عبد الغني  ،رئيس قسم العلوم السياسية
الديباجة:
تشهد الفترة المعاصرة اهتماما متزايدا بموضوع التنمية المحلية ،وقد جاء هذا االهتمام في إطار
االتجاه إلى توسيع نطاق المشاركين في مسار التنمية ،وتوجيه بعض أدوار الدولة والفواعل المركزية
للقطر الواحد ومنحها للجماعات المحلية أو االقليمية لتساهم في عملية تحقيق األهدا
للتنمية ومن خاللها أهدا

المحلية

التنمية المستدامة ،حيث شهد العالم منذ أواخر التسعينيات من القرن

الماضي تغيرات جوهرية ،دفعت دول العالم إلي إعادة النظر في السياسات العامة بتفعيل المدخل
الالمركزي في تنفيذ السياسات العامة التنموية المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة ،ولقد صاحب هذا
التفعيل إدراك الجميع بدور الحكم المحلي والجماعات المحلية في التنمية بعدما أظهرت التجارب
الدولية أن النجاح في دفع عجلة عملية التنمية بأبعادها المختلفة يتوق
مختل

بدرجة كبيرة على مدى اشراك

الفواعل المحلية وعملها سوية لتحفيز النشاط االقتصادي المحلي والمساهمة الجماعية في

تحسين نوعية الحياة لعموم الناس ومشاركتهم في عملية التنمية الشاملة للدولة ،ومن اسباب االهتمام
بنظم اإلدارة المحلية هو ازدياد وظائ

الدولة وتعقد أساليب االدارة تبعا للظرو

المحلية لكل إقليم،

كما أن البنى المحلية أكثر إدراكا للحاجات المحلية.
أصبح االهتمام يوجه لضرورة التركيز أكثر على التنمية المحلية واإلقليمية بفضل تظافر
الجهود الرسمية على المستوى المركزي للدولة وبقية الفواعل المحلية ،ومساهمتها بصفة مشتركة
لتحسين نوعية الحياة للمواطنين ،وادماج السياسات االقتصادية واالجتماعية الموجهة لألقاليم لخدمة
المنظومة التنموية الشاملة للدولة ،مما يساهم في تحويل البنى المحلية من مجرد مرافق تخدم أجندة
للدولة الى فواعل مشاركة في صنع وتنفيذ القرار المحلي ،ومساهمة في طرح المبادرات االستثمارية
ومرافقة لمختل

الفاعلين االقتصاديين والمستثمرين على المستوى المحلي.

ففي  25سبتمبر  2015اعتمدت قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ق ار ار بعنوان "تحويل
عالمنا :جدول أعمال  2030للتنمية المستدامة" يشتمل على  17هدفا عالميا للتنمية المستدامة
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و 169غاية للقضاء على الفقر وعدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم وتحقيق النمو االقتصادي
بتهيئة فرص عمل الئقة وتوفير طاقة نظيفة ومياه وبنية تحتية وانشاء مدن مستدامة وحماية البيئة
الطبيعية والتنوع الحيوي والتصدي لتغيير المناخ في أجواء تتسم بالسالم والعدل ،وكانت األهدا
اإلنمائية لأللفية ،سنة  ،2000وتأتي األهدا

السبعة عشر للتنمية المستدامة استكماالا لألهدا

العالمية للتنمية المستدامة استكماال إلنجازات األهدا
الجذرية للفقر واستهدا

اإلنمائية لأللفية ،قصد معالجة األسباب

التطلعات العالمية نحو السالم والعدل والرفاهية للحفاظ على كوكب األرض.

في هدا االطار يأتي هدا الملتقى العلمي في ظل التحوالت التي تشهدها الجماعات المحلية أو
اإلقليمية  -وتزامن ذلك مع طرح منظمة األمم المتحدة مجموعة أهدا

عالمية للتنمية المستدامة

واجبة التحقيق على مدى  15سنة -لمعالجة اإلشكالية التالية :ما هي القيمة المضافة التي يقدمها
دعم مشاريع التنمية المحلية في تحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة المسطرة من طرف
األمم المتحدة؟ وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الجماعات المحلية في ذلك؟
أهداف الملتقى :
يهد

هذا الملتقى إلى تحقيق األهدا

اآلتية:

 -1فتح نقاش علمي موسع ومعمق مابين الباحثين الجامعيين والخبراء واطارات الجماعات المحلية
والمنتخبين المحليين.
 -2إبراز أهم التحديات والعوائق في مجال التنمية المستدامة والتنمية المحلية التي يجب على
الدولة ،الجماعات المحلية ،والمجتمع المدني االتحاد لمعالجتها.
 -3تقديم مقترحات عملية بشأن آليات واجراءات دعم التنمية المحلية والتنمية المستدامة.
-4

تعزيز العالقة بين المجتمع المعرفي وصانعي القرار المحلي الوطني.

-5

محاولة بناء مقاربة معرفية لدور التنمية المحلية في تحقيق األهدا

انطالقا من المستوى المحلي.
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العالمية للتنمية المستدامة

محاور الملتقى:
المحور األول :المداخل النظرية لدراسة التنمية المحلية والتنمية المستدامة.
المحور الثاني :إسقاطات األهداف العالمية للتنمية المستدامة على التنمية المحلية.
المحور الثالث.:إصالح الجماعات المحلية كمدخل لتحقيق االهداف التنموية المحلية والمستدامة.
المحور الرابع :تجارب دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
المحور الخامس :تقييم تجربة التنمية المحلية في الجزائر ،والية بومرداس نموذجا.
المحور السادس :بدائل تمويل الجماعات المحلية في ظل األزمات االقتصادية.
تواريخ مهمة:
رسل المداخلة كاملة واستمارة المشاركة في موعد أقصاه  06فيفري .2019
 -1ت َ
 -2الرد على المداخالت المقبولة وارسال الدعوات ابتداء من  10فيفري .2019
اعضاء اللجنة العلمية:
أ.د بن صغير عبد العظيم

أ.د .زياني صالح

د  .درويش جمال

د .عميري عبد الوهاب

د .مشري عبد الحميد

د .فوكة سفيان

د .سباش ليندة

د .حمياز سمير

د .خالصي خليدة

د .سيدهم ليلى

د .زروقي عدنان

د .بن عياش سمير

د .منصوري سفيان

أ.د حاروش نور الدين

أ.د .زقاغ عادل

د .حجاج مراد

أ.د تريعة نوارة

د .عمروش عبد الوهاب

د .بشالغم المية

د يونسي حفيظة
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أ.د .العايب شبيلة

د .مسعودي مجيد

د .مداني ليلى

د .بن عمراوي عبد الدين

د .قزالن سليمة

د .مليكة بوضيا

د .مشري مرسي

د .سرير عبد اهلل آمنة

د .عكاش فضيلة

د .دالع وهيبة

د .بوصبع سال

د .طيلب أحمد

د .خياري لطفي

شروط قبول المداخالت:
قدم المداخالت كاملة ما بين  13و 16صفحة (بما في ذلك الهوامش /الحواشي والمراجع)
 -1ت ّ
رسل المداخالت مع استمارة المشاركة في مل
وت َ

واحد إلى العنوانcsd.dptsp@gmail.com:

 -2تستقبل البحوث ،وتقوم بتحكيمها اللجنة العلمية للملتقى  ،ويجري إخطار الباحث بقرار اللجنة
إيجابيا.
سلبيا أو
ا
ا
-3

تقبل المداخالت باللغات الثالث (العربية ،الفرنسية واإلنجليزية).

-4

أن ال يكون البحث قد سبق تقديمه أو نشره بأي شكل من األشكال.

 -5أن يكون البحث أصيال ومنسجما مع أحد محاور الملتقى وأن يحترم المنهجية العلمية.
-6

يكون البحث بالعربية مكتوبا بخط  Simplified Arabicحجم  14بتباعد بين األسطر

 Simpleوبالفرنسية أو اإلنجليزية مكتوبا بخط  Times New Romainحجم  12بتباعد بين
األسطر ، Simpleوتكتب الهوامش في نهاية البحث.
 -7تتضمن الصفحة األولى بالضرورة اسم الباحث ،الرتبة العلمية ،المؤسسة التي ينتمي إليها،
والبريد االلكتروني ،وكذا ملخصين للمقال أحدهما بلغة البحث واألخر بلغة ثانية.
 -8يتم قبول المداخالت الفردية فقط.
 -9تبقى المداخالت المرفوضة ملكا ألصحابها ويحق لهم التصر فيها بكل حرية.
 – 10يجب على طلبة الدكتوراه وضع اسم المشر والمخبر الذي ينتمي في استمارة المشاركة.
الفئات والجهات المستهدفة:
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•الخبراء في المواضيع التي يتناولها الملتقى.
•األساتذة الجامعيين والطلبة.
•اإلطارات الحكومية والمنتخبين المحليين.
استمارة المشاركة:
االسم............................. :اللقب................................:
المؤسسة الجامعية........................................................:
الدرجة العلمية............................................................:
التخصص................................................................:
الهات

النقال............................................................. :

البريد اإللكتروني ( يجب أن يتضمن اسم ولقب المشارك)...................:
سن ة التسجيل ( لطلبة الدكتوراه)............................................:
اسم الشر ( لطلبة الدكتوراه).......................:المخبر................:
تخصص التسجيل بدقة....................................................:
عنوان المداخلة............................................................:
محور المداخلة ............................................................:
مالحظة :ال تتكفل الكلية بنفقات النقل واإلقامة.
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