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 : جودة خدمات المرفق العام إشكالية الملتقى

 

ائما يعتبر إصالح المرفق العام في الجزائر محورا هاما في اإلصالح المؤسساتي، ورهانا د

 خدماته المقدمة للمرتفقين، والرفع من فعاليته. للسلطات العمومية بهدف تحسين

متطلبات المواطنين المالية و كراهاتن اإللتوفيق بيضرورة تهدف لفاإلصالح مسار دائم و

 .)حقوق(

 (التي أصبحت متطلبا ومبدأ)من زاوية الجودة  )أي تحديث المرفق( إن اختيارنا للموضوع

من  الستفادةباوخاصة  ،كل تطوير وعصرنةلهدف كفي قلب المعادلة ول المرتفق يقع جعب

 التجارب الوطنية واألجنبية.

على عدة مستويات من حيث السلم االجتماعي والفعالية قع إن رهانات جودة المرافق العامة ت

 االقتصادية وتطوير الحياة العامة.

ت السلطات العمومية سلسلة من السياسات واإلجراءات )اإلدارة الرقمية وسياسات ن  وقد تب

بواسطة عدة نصوص ومراسيم والمصادقة على االتفاقية  ( وأطرتة الخ ...التنشيط اإلداري

 األفريقية لمبادئ وقيم اإلدارة العمومية والمرفق العام الحاملة للقيم الجديدة.

إلى  الهادفةالقواعد واإلجراءات  "اقتراح  وجاء تأسيس المرصد الوطني للمرفق العام بهدف 

بتكار والنجاعة في مجال تقديم خدمات تحسين تنظيم وسير المرفق العام و " .... ترقية اال

 المرفق العام".

عدة محاور من أجل عرض التجارب وتثمينها وتبادلها إلظهار  المرصد علىوقد نشط 

 عدة مستويات من حيث التصور والممارسة.على النقائص والخروقات 

بعد ما تم  وقد أبرزت التجارب أهمية مقاربة جودة خدمات المرفق العام مقاربة أكثر منهجية

 تكريسها نصا وممارسة في عدة إدارات عمومية.

، فهي منسقةغير منسجمة وغير  ولكنها ورغم أهمية بعض التجارب، ومعظمها حديثة

وذلك بأن تدمج في   كتحد يجب رفعهالجودة مما يقتضي إبراز أهمية متطلب  التأثير ضعيفة

منسقة ألن الرهان مزدوج،  وبإستراتيجيةسياسة إصالح المرفق العام بشكل دائم ومستمر 

ليف اتكفعالية المرفق من حيث تقليص  من يزيدوالمرتفق  / فمن جهة فهو يخدم المواطن

 الميزانية.

ض جوانبه، ونقترح أن وإننا نريد أن نقاربه لنستعرض بع ـ إن الموضوع واسع ومتشعب،

 تكون عبر المحاور التالية :

 



2 
 

 الرهانات األساسية لجودة خدمات المرفق وذلك  :المحور األول ـ1

 .)المنهجية( ـ من خالل معرفة معنى متطلب الجودة

 ـ الرهانات في حد ذاتها.

 ـ التجارب :

 ـ في الخارج

 ـ في الجزائر

هدف هذا المحور إلى استخالص النتائج المفيدة من هذه الممارسات وخاصة التجارب وي

 (les expériences réussis.)   Best praticsالناجحة 

: ويتعلق بمتطلبات غرس هذا المبدأ أو المتطلب بغرض تعميمه والسعي  ـ المحور الثاني2

 من حيث : بهدف اقتراح سياسة تقودها السلطات العمومية إلنجاحه.

 ـ توطين الممارسة لتصبح الجودة محور أساسي في إدارة وإصالح المرفق العام.

 التصور والمنهج والسلوك.في شروط النجاح من خالل إحداث ثورة  ـ خلق

 .حداث هذا التغيير في السلوك الفردي والجماعيـ تطوير الكفاءات القادرة على إ

 كفل عبر خطة أولية تتناول العناصر التالية :تيمكن أن تكون هذه محل 
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LE PROGRAMME 

COLLOQUE : LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

 

 

- RAPPORT INTRODUCTIF SUR LES ENJEUX 

I – LA DEMARCHE QUALITE : METHODOLOGIE ET EXPERIENCES 

1 – Le management de qualité 

11- Les principes 

12 - Le développement des pratiques (chartes, IS09001, etc.) 

 

2 – Les expériences : (Benchmerking) 

- En Algérie :  

- Une intervention générale sur la démarche en Algérie et ses perspectives  

          la  LOLF) 

- les exemples : 

- Miclat  

- ARPT 

- Justice  

-Education 

- Impôt 

- Police, etc. 

- DGFP, etc (sur le plan de la simplification administrative) 

- A l’étranger :  

- Tunisie 

- Maroc 

- France 

- Chine, etc 

3 – Conclusion : les limites (résistances), Diagnostic 
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II – LES PERSPECTIVES : LES CONDITIONS ET AXES D’AMELIORATION 

A – Les conditions de réussite 

1 – Les conditions d’implantation de la démarche qualité 

- Généralisation, conduite de changement 

- Les conditions techniques : 

 L’outil numérique 

 L’implantation du système  de management de qualité dans les 

SP. 

 La formation 

2 – Les conditions sociales :  

 les fonctionnaires (motivation – sensibilisation-formation) 

 les décideurs 

B – Les axes d’amélioration  

 Conception et cadrage (règlementaire et administratif) 

 Stratégie de mise en œuvre 

 Les domaines d’amélioration 

 Les outils d’amélioration 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

 Recommandation sur le plan scientifique (formation) 

 Recommandation d’ordre général (en direction des 

décideurs publics) 

 

 

 

 


