
 مقدمة
 

الركائز املهمة يف قياس مدى فعالية النظام  أحدمتثل السياسات العامة 

السيايس يف اي دول من الدول ملا يرتبط بها من تحديات كب�ة تتعلق 

ولذلك تعترب عملية صنع  وتطلعاتهم،باالستجابة الحتياجات املواطن� 

 الن نجاحالقادة وصناع القرار    األهمية لدىالسياسة العامة عملية بالغة 

مدى تنفيذ  الحكومي ويعرب عنالتدخل  اختبار لنجاعةهذه األخ�ة �ثل 

  الحكومة لربنامجها يف الحكم

ان الدول تسعى جاهدة إىل تحقيق التنمية الوطنية التي متس كل القطاعات 

عرب سياساتها العامة ومن خالل الربامج واملشاريع عىل املستوى املحيل فهي 

الجة التحديات واملشاكل ملع منها التدخلعملية مجتمعية متكاملة الهدف 

  املستوى املحيل املجتمع عىل وظروفالتي تطرحها البيئة املجتمعية 

حيث تهدف  السياسية العامة إىل  إيجاد الحلول للمشاكل العامة أين تصبح 

متثل أهم مخرجات النظام السيايس الذي يعمل عىل مواجهة املطالب 

ة معقدة للغاية أين يجب  املرفوعة إليه يف شكل مدخالت  ضمن إطار عملي

أن يتسم دور الدولة يف االستجابة لتلك املطالب بالفعالية والنجاعة ورسعة 

االستجابة  . ، غ� ان تراجع أو ضعف التدخل الحكومي يف كث� من الحاالت 

طرح إلزامية إعادة النظر  يف صناعة السياسات العامة نحو تكريس 

ة للفعالية والتي تضمن ترشيد الطرق التوجهات الج�عية الحقيقية املنتج

واآلليات الحكومية يف تدخالتها العمومية  وضمن هذا جاءت مقاربة 

الحكامة الجيدة التي تعرب عن محصلة التفاعالت التي تجمع ب� فواعل 

رسمية وغ� رسمية ( القطاع العام ، القطاع الخاص ، املجتمع املد� )يناط 

ري عىل املستوى املحيل واملركزي  يف صناعة بكل فاعل منها تأدية دور محو 

سياسات عامة تعرب عن تطلعات املواطن� وتستجيب الحتياجاتهم بشكل 

دائم ومتواصل ،  حيث توحي مقاربة الحكامة بإفساح املجال أمام العمل 

التشاريك يف صنع السياسات العامة وهو ما يكرس تراجع الدور  االنفرادي 

 . ذا املجالالتقليدي للدولة  يف ه

ملصطلح متاشيا مع ترشيد التدخل الحكومي جاءت خطابات التنمية مرادفة 

حدد معاي�ه برنامج  الذي good governanceالجيد أو الحكم  الحكامة

الكفاءة  االستجابة، القانون،سيادة  املشاركة، الشفافية، يف:األمم املتحدة 

وأصبحت هذه   املشاركة. املساءلة، الرشعية، اإلسرتاتيجية،الرؤية  والفعالية،

لبناء سياسات عامة انطالقا من أساليب  املعاي�   متثل مرجعية أساسية

جديدة متيز عمل الحكومة يف أداء أدوارها السياسية واالقتصادية 

 .واالجت�عية

تأسيسا عىل ما سبق تبحث إشكالية هذا امللتقى يف مدى استجابة وتضم� 

وكيف  عمومية، يف صناعة سياساتالدول املغاربية ملنطق الحكامة الجيدة 

ترجم التدخل الحكومي معاي� الحكامة يف القضاء عىل املشاكل الهيكلية 

وأخرى ترتبط لألجهزة  القانونية املؤسساتيةوالتنظيمية التي ترتبط بالبيئة 

بأساليب وطرق عمل الحكومية ويف العالقة ب� الفواعل املختلفة يف صناعة 

للوصول يف  للنظام،السياسات العامة عىل مستوى البيئة الداخلية والخارجية 

األخ� إىل   توضيح التحديات واألسباب الكامنة يف تراجع فعالية  مخرجات 

 وتشخيصا التي رسمت من اجلها. السياسات  العامة وعدم تحقيقها ألهدافه

diagnostic  تلك املعوقات التي تحد من تضم� قيم املساءلة والرقابة

والنزاهة داخل املؤسسات الحكومية املسئولة عن صنع السياسات العامة يف 

 .األنظمة السياسية املغاربية

 

 إشكالية امللتقى: 
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 امللتقى: أهداف

 يف االتجاهات الحديثة يف صنع وتنفيذ السياسات العامة التي  البحث

جاءت مع تراجع النظرة التقليدية للدولة وتحولها من فاعل وحيد 

 فواعل أخرى رشيك معإىل فاعل 

  صنع السياسات العامة من خالل �اذج الدول  واقع عمليةمعرفة

ديات املغاربية وما يطرحه هذا الواقع من نتائج وما يفرزه من تح

 .الحكوميتوضح جدوى التدخل 

  قياس ومعرفة مدى تضم� معاي� الحكامة الجيدة يف برامج

  السياسات العامة يف الدول املغاربية

  تحديد معوقات حوكمة السياسات العامة يف الدول املغاربية واقرتاح

 املناسبة.الحلول 

 محاور امللتقى: 
 

 العامة مقاربةالحكامة الجيدة والسياسات  األول:املحور  •

 .نظريةمفاهيمية 

  .املغاربيةصنع السياسات العامة يف الدول  الثا�: فواعلاملحور  •

فرص  املغاربية: ب�املحور الثالث: السياسات العامة يف الدول  •

 .الحكامةالنجاح وتحديات تضم� معاي� 

الدول  العامة يفاملحور الرابع: آليات تفعيل حوكمة السياسات  •

 مستقبلية.رؤية  املغاربية:

 اللجنة العلمية للملتقى: 

 جامعة محمد خيرض بسكرة بوطرفاية مديرد. احمد  أ. الرئيس الرشيف:

عبد الرؤوف عميد كلية الحقوق  دبابش .د أ. امللتقى:املرشف العام عىل 

 والعلوم السياسية 

 عبد الكريم  عشور. أ امللتقى:مسؤول 

 فوزي نور الدين                     .د للملتقى:رئيس اللجنة العلمية 

 أعضاء اللجنة العلمية: 

 جامعة محمد خيرض ببسكرة عزري الزين أ.د:

 3جامعة قسنطينة  بوريش رياض  أ.د:

 1جامعة باتنة  زيا� صالح أ.د:

 1جامعة باتنة  زقاغ عادل أ.د:

 جامعة بومرداس بن صغ� عبد العظيم أ.د:

 3جامعة قسنطينة  كيبش عبد الكريم أ.د:

 جامعة عنابة ناجي عبد النور أ.د:

 08جامعة باريس  بن عنرت عبد النور أ.د:

 جامعة حمه لخرض بالوادي فرحايت عمر أ.د:

 جامعة البليدة رشقي  محمود أ.د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة بخوش مصطفى أ.د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة بدري ابتسام د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة سعيدي السعيد د:

 1 جامعة باتنة باي أحمد د:

 جامعة تيبازة حدار  ج�ل د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة حروري  سهام د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة حاحة العايلعبد  د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة حسونة عبد الغا� د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة باري عبد اللطيف د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة مدو� عيل  د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة كربوسة عمرا�  د:

 جامعة تيزي وزو عكاش  فضيلة د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة أسعيد  مصطفى د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة طويل  نسيمة د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة حتحوت نور الدين د:

 جامعة محمد خيرض ببسكرة عكنوش نور الصباح د:

 1جامعة باتنة  عبد الكريم هشام د:
 

 :رشوط املشاركة

 Simplified 14بالخط أن تحرر املداخالت باللغة العربية مكتوبة  .1

Arabic،  12واستع�ل الخط Times New Roman  األجنبية.للغة 

 أن تحرتم املداخلة املعاي� املنهجية املتعارف عليها، .2

يكون قد سبق للباحث املشاركة بها يف أي نشاط علمي، أو تم  أال .3

 نرشها بأي شكل من األشكال.

 يكون املوضوع منسج� مع أحد محاور امللتقى. أن  .4

 

 :است�رة املشاركة

 ...............................: العلمية الرتبة..........واللقب: .................. االسم

 .......................................: الوظيفة..................................: التخصص

 .........................................: الهاتف.....................................: املؤسسة

 .....................محور املداخلة: ........ .............اإللك��و�ي: .......... ال��يد

 .................... .ملداخلة......ا....................... امل�خص+ : املداخلة عنوان

 :2أو  1ترسل جميع املداخالت ع�� ال��يد االلك��و�ي 

a.achour@univ-biskra.dz 

biskra.dz-fouzi.noureddine@univ 

 

 هامة: تواريخ 

 2019فيفري  05آخر اجل إلرسال املداخالت �املة:  -

  2019فيفري  10الرد ع�� املداخالت املقبولة:  -
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