
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .للمواطنني كبرية خدمات تقدم اليت العمومية املرافق من جمموعة بإنشاء الدولة تقوم االجتماعية املشاكل حلل سعيها إطار يف

  العمومي؟ املرفق معىن فما 

  أنواعه؟ وما 

  تلحقه؟ اليت األضرار وما 

  العام؟ باملرفق ننهض وكيف 

 :أنواعهو العمومي املرفق مفهوم

 :العمومي املرفق مفهوم

 وجتارية صناعية شركات أمن، نقل، أسواق، جملية، مجاعات(العامة  املصلحة حتقيق إىل يهدف مشروع كل هو :العمومي املرفق

  .عنها ينوب من أو السلطة هلذه خاضعا نشاطه أثناء ويبقى عموميا، مرفقا اعتباره إىل أنشأته اليت السلطة نية وتتجه ،...) وخدماتية

  :العمومي املوفق عناصر

  :من وتتشكل العمومي، املرفق عناصر تتعدد

  .مجاعية حاجات لتلبية ما يستعمل ، وكل... املنظمة والقوانني ،واآلالت ،املستخدمني يضمو :املشروع �

 .املشروع إحداث من األساسي اهلدف هي تكون اليتو: العامة املصلحة �

 .العمومي املرفق على العمومية صبغة إضفاء يف اإلدارية السلطة نية �

 .عنها ينوب من حتت أو مباشرة إشرافها حتت بوضعه للسلطة اخلضوع �

 :العمومية املرافق أنواع

 :املعايري من العديد باعتماد العمومية املرافق بني التمييز ميكن   

 .اخلواص يسريها واليت ،العمومية اإلدارة تسريها اليت املرافق بني التمييز ميكن :اإلدارة أسلوب حسب �

   .وصناعية جتارية عمومية ومرافق  وثقافية، اجتماعية عمومية ومرافق إدارية، عمومية مرافق :النشاط نوع حسب �

 .حملية جهوية، ومرافق ومرافق وطنية، مرافق :للنشاط اجلغرايف املقياس حسب �

 .طبيعيون أشخاص هايسري وأخرى ،املعنوية بالشخصية تتمتع عمومية مرافق :املعنوية الشخصية حسب �

 .خدماا عن مؤدى عمومية ومرافق جمانية، عمومية مرافق :االنتفاع بدل دفع حسب �

 :العمومية املرافق أنواع بعض

 .هلا التابعة واإلدارات كالوزارات املركزية املرافق �

 .الدولة لوصاية وختضع ،املايل االستقالل من بنوع وتتمتع ،العمومية املؤسسات �

 وتكون الدولة، تراقبها اخلاصة، الشركات مثل وهي ،العمومية الشركات �

 تساهم خمتلطة شركات أو الدولة، من رأمساهلا كل وطنية شركات إما �

 .رأمساهلا يف الدولة �

 .الزمن يف حمدد عقد إطار يف معني مرفق استغالل امتياز على حتصل اخلاصة الشركات �

 :ملواجهتها الالزمة واإلجراءات العمومي، باملرفق اإلضرار حاالت

 املرافق ذه الضرر يلحق من مواجهة علينا هلذا منها، يستفيد الكل خدمة أا رغم العمومية، باملرافق املواطنني إضرار حاالت تتعدد

 :الضرر إحلاق حاالت حسب بعض األساليب، باستخدام

 )والخاص العام الملك( به وننهض العمومي المرفق على نحافظ كيف



 .الكل سيؤذي للجميع وختريبه ملك العمومي املرفق أن إىل االنتباه إثارة: العمومية املرافق ختريب �

 .اخلدمة تلك من تسهيل االستفادة يف النظام أمهية إىل التنبيه: نظام دون املرفق من لالستفادة السعي �

 .التفاهم أساس سوء إىل املخطئ الطرف تنبيه: املرفق مستخدمي مع جدال يف الدخول �

 .للقانون اخلضوع ضرورة إىل ستخدمامل انتباه إثارة: مواطن حق يف بعنف املرفق مستخدم تدخل �

 .اإلثبات بوثائق معززا التقصري جوانب عن املعنية لإلدارة تقرير كتابة: املواطنني خدمة يف املرفق مستخدمي تقصري �

  :العمومي املرفق على احملافظة سلوك تنمية خطوات تتعدد

 :العمومي باملرفق النهوض آليات

 .املواطن حقوق واحترام ،املسؤولية روح وامتالك ،جمتمعيا عمال املواطن واعتبار ،املواطن وخدمة باألخالق االلتزام: أخالقية آليات �

 أساليب وإصالح ،الكغاءات وتنمية بتكوين واالهتمام اإلدارية، اإلجراءات وتبسيط ،للوقت العقالين التدبري: تدبريية آليات �

  .املوارد وترشيد التسيري

 :العمومي باملرفق اإلضرار حاالت ملواجهة اإلجراءات بعض

  :التالية اخلطوات على تقوم عمل خطة وضع من البد وصيانته العمومي باملرفق للنهوض

  .املعنية واألطراف الضرر نوع بتحديدوذلك : واكتشافها احلالة رصد �

  .املشكل ملعاجلة اختاذها الواجب اإلجراءات يف والتفكري ،احلالة هذه من املوقف حتديداملتمثل يف : الفعل رد �

 على احملافظة بأمهية الضرر يف املتسبب  الطرف وحتسيس ،مناسبة بكيفية اإلجراءات هذه تطبيق أجل من بالتدخل: السلوك/  الفعل �

 .العموم خلدمة أحدث لكونه به النهوض و العمومي املرفق

  :خامتة

 .به والنهوض عليه احملافظة علينا جيب لذا ،للمواطنني حيوية خدمات العمومي املرفق يقدم

 

 

  


