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 جامعة الدكتور الطاهر موالي، سعيدة
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 

 تسيير اإلدارة المحلية الجزائرية بين :توصيات الملتقى الوطني العاشر حول
 . الثوابت والمتغيرات الدولية والوطنية

 2017 أفريل 10-09يومي 

، وعلى إثر اختتام فعاليات ادللتقى الوطين العاشر حول تسيري اإلدارة 2017 أفريل 10      يف يوم 
احمللية اجلزائرية بني الثوابت وادلتغريات الدولة والوطنية، وبعد عرض ادلداخالت وادلناقشات، وتقدمي 

 :مقرتحات بالتوصيات، خلص ادلشاركون يف ادللتقى إىل التوصيات التالية

ادلشاركة، : حتيني وتعديل التشريعات والقوانني ذات الصلة باإلدارة احمللية، حبيث تعزز من ثوابت .1
 .ادلواطنة، احلرية، والوحدة الوطنية

ترقية أساليب تسيري اإلدارة احمللية، عن طريق تقوية نظام احلكومة اإللكرتونية واحلوكمة احمللية  .2
 .الرشيدة، وختفيف أعباء تعامل ادلواطن مع اإلدارة

تغيري منط تسيري اجلماعات احمللية، واعتماد تفويض ادلرافق العامة وإشراك القطاع اخلاص يف  .3
 .التسيري

تشجيع وتكثيف الربامج التكونية ادلتخصصة، واليت ذلا عائد ملموس على األداء التسيريي وادلهين  .4
 .على مستوى اإلطارات احمللية
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واقرتاح تأسيس مركز وطين . إقامة شراكة بني ادلراكز العلمية واجلامعة وهئيات اإلدارة احمللية .5
 .لألحباث والتكوين خاص باإلدارة واجلماعات احمللية

العمل على حتقيق التدبري ادلايل للجماعات احمللية، بالتحول حنو االستقاللية ادلالية، وتنويع  .6
 .مصادر التمويل احمللي

 . استحداث نظام خاص باجلباية احمللية، يدعم دتويل اجلماعات احمللية .7
توسيع صالحيات وأدوار اجملالس احمللية ادلنتخبة، مبا يعزز الرقابة على السلطة التنفيذية احمللية،  .8

 .ويعزز الدميقراطية التداولية
توسعة وتفعيل إشراك ادلواطن كطرف فاعل يف صنع القرار احمللي، حبيث تكون هذه ادلشاركة  .9

 .مضمونة وزلمية، وتؤسس جملتمع مدين فعال، ودميقراطية تشاركية رلسدة واقعيا
وضع اسرتاتيجية وطنية مستقبلية، جملاهبة التحديات الدولية ادلتعلقة بأزمة السوق النفطية،  .10

 .وتأثريات العودلة، والتحديات احمللية ادلتمثلة يف الفساد والعجز ادلايل
إثراء الدراسات واألحباث ادلنهجية واألكادميية، واليت تؤسس لفرع علمي خاص باإلدارة  .11

 .احمللية

 

 :لجنة التوصيات

 .عبد القادر عبد العايل. د.أ -
 .زلمد علي. د -
 .مسري كيم. د -

 


