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I. : ديباجة الملتقى 

 

الدولة و الجماعات المحلية في الحياة االقتصادية و االجتماعية و  المرفق العام عن مدى تدخل يعبر
السياسية و الثقافية ...إلخ ، األمر الذي يؤدي بالمواطن إلى استشعار مدى قرب أو بعد الدولة و هيئاتها عنه ، 

 التي تقدم له .بالنظر لحجم و جودة الخدمات 

كانت حاجات المواطنين في تزايد و تجدد مستمرين ، تعددت و تنوعت معها المرافق العمومية على  و لما
 .حدا، و اختلفت طرق تسييرها نظرا لخصوصية كل مرفق على المستوى الوطني و المحلي 

ار وسائل اإلعالم و و في العصر الحالي المتميز بالعولمة و األسواق و المنافسة الحادة ، و انتش
، و بروز مفاهيم جديدة كالتسيير الحديث و الحكامة الجيدة ،جعلت كلها المرفق العام تكنولوجيات االتصال الحديثة 

في الجزائر أمام تحديات كبرى فرضت عليه االرتقاء بمستوى أداء الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من قبله 
 الفعالية و الجودة.  إلى مستويات أعلى من الكفاءة و

و عليه أصبح من الضروري إصالح و تحديث طرق تسيير المرافق العمومية في الجزائر ، لتواكب 
و تأخذ بعين االعتبار التحوالت المجتمعية ، و هذا بهدف الرفع من مردودية و فعالية التطورات العالمية و اإلقليمية 

 النشاط العمومي.

طرق تسيير المرفق  إلصالحو في هذا الملتقى الوطني سنحاول معالجة اإلشكالية التالية : " كيف يمكن 
 دمة العمومية في الجزائر ؟ "العام أن تساهم في رفع مردود الخ

 

 المرفق العام ، التسيير العمومي ، اإلصالح ، الفعالية ، النجاعة  : الكلمات المفتاحية
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Préambule du forum: 
 

 

Le service publique exprime l’étendue de l’intervention de l’état et des collectivités locales dans la vie 

économique, sociale, politique, culturelle, etc., ce qui amène le citoyen à sentir la proximité ou 

l'éloignement de l’état et ces organismes, en compte tenu de la taille et la qualité des services fournis. 

Au fur et à mesure que les besoins des citoyens augmentent et se renouvellent constamment, il existe 

de nombreux services publics aux niveaux national et local, leurs modes de gestion varient en fonction 

de la spécificité de chaque établissement. 

A cet époque caractérisé par la mondialisation, les marchés, la concurrence féroce, de la prolifération 

des médias et des technologies de communication modernes et de l'émergence de nouveaux concepts 

tels que la gestion moderne et la bonne gouvernance, les servies publics en Algérie sont confrontés à 

des défis majeurs , ils ont été contraint d’améliorer à des niveaux plus éleves  leurs compétances , 

efficacité et  qualité. 

Il est donc nécessaire de réformer et de moderniser les méthodes de gestion des services publics en 

Algérie pour se tenir au courant des évolutions mondiales et régionales et prendre en compte les 

changements sociétales , afin d'accroître l'efficience et l'efficacité de l'activité publique. 

Dans ce forum national, nous essaierons de résoudre la problématique suivante : "Comment la réforme 

des services publics peut-elle contribuer à améliorer le rendement du service public en Algérie?" 

 

 

                         efficienceéforme , efficacité , service publique , gestion publique , rMots clés : 
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II. : محاور الملتقى 

 تسيير المرفق العام و الخدمة العمومية .اإلطار النظري لطرق المحور األول : 

 إصالح و تحديث طرق تسيير المرفق العام و الخدمة العمومية .المحور الثاني : 

 التجارب الدولية في تحديث طرق تسيير المرفق العام و الخدمة العمومية . المحور الثالث : 

 .الملتقى إشكاليةحاور أخرى لها عالقة بمكن  توسيع المساهمات إلى ميمالحظة :

III. ملتقىأهداف ال : 
 

 دراسة واقع و آفاق تسيير المرفق العام بالجزائر. •
 

 .خاصة بالمرفق العاماقتراح أساليب  تسيير جديدة  •
 

ضرورة تحديث و إصالح تسيير المرفق العام الباحثين و طلبة الدكتوراه إلى المهتمين و لفت انتباه  •
 بالجزائر.

 
 .الجزائرتبادل المعلومات و األفكار حول تسيير المرافق العمومية  في  •

 
IV. : شروط المشاركة 

 
ال يتعدى عدد صفحاته ى آخر أو سبق نشره في مجلة علمية ، و ي ملتقأن ال يكون البحث قد تم عرضه ف •

 صفحة. 15
( 14مقياس ) (Simplified Arabic)و بخط  (A4)على ورق حجم بمنهجية علمية ، يكتب البحث  •

 (Time New Roman)للمداخالت المحررة باللغة العربية ، أما المداخالت باللغة  األجنبية فتحرر بخط 
 سم على الهوامش.2بين األسطر مع حدود  1( و بمسافة 12مقياس )

 كلمات مفتاحية . 05يرفق البحث باإلضافة إلى ملخص بلغة تحرير المداخلة ، بملخص بلغة أجنبية مع  •
 مشاركة في الملتقى مجانية.ال •
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V. : الهيئات المشرفة على الملتقى 

 د.بومدين حسين       رئيس الملتقى  •
 أ.د.باركة محمد الزين     رئيس اللجنة العلمية للملتقى •
 د.بومدين محمد      رئيس اللجنة التنظيمية •

VI. : أعضاء اللجنة العلمية للملتقى 
  عائشة أ.د بوشيخي -      باركة محمد الزين أ.د  -
 د.بومدين محمد -       د.بومدين حسين -
 د.جليل زين العابدين -       د.بوقناديل محمد -
 د.مسعودي عبد الكريم -      د. طالبي صالح الدين -
 د.قديد   ياقوت -       د.بن لباد محمد -
 د.سليمان نسرين -

VII. : أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى 
  شاوي صبيحة -      بوشيخي فاطمة -
 لحول إبراهيم -     بن خالدي فوضيل -
 خالصي عبد اإلله -      لنباع نور الدين -
 فواتيح محمد -      العيسوف محمد -
 سليمان نسرين -     كياري فاطمة الزهراء -

VIII. : مواعيد مهمة 
بكلية العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية                 2018 كتوبرأ 04تاريخ الملتقى  يوم الخميس  -

 –جامعة تلمسان  –
 2018 سبتمبر 15كاملة يوم :  تآخر أجل الستالم المداخال -
 2018 سبتمبر 20من يوم :  ابتداءالرد على المشاركين  -
 مة و هي مجلة علمية محكمة.أفضل المداخالت ستكون موضوع نشر في المجلة الجزائرية للمالية العا -

IX. : التواصل 
 GREFiPترسل جميع المداخالت على البريد االلكتروني لمخبر مجموعة البحث في المالية العامة  -

 grefip56@hotmail.comالتالي : 
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