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االختصارات             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة المياه الصالحة للشرب                      ش م ص ش 
 ما قبل المشروع مفصال                          م ق م م
 ما قبل المشروع موجزا                         م ق م م
 سلطة تنظيم الماء                         س ت م
 ياهمستخدمي الم رابطة                         ج م م 

 مكلف بمهمة الخدمة العمومية                      م م خ ع 
 ملف المناقصة                            م م 

 اإلدارة الجهوية للمياه و الصرف الصحي                 ا ج م ص ص
 مندوبية الخدمة العمومية                          م خ ع

 صندوق تجديد وتوسيع الشبكة                  ص ت ت ش
 ع مسير خصوصيتسيير بلدي م                     ت ب م خ
تسيير بلدي حكومي                        ت ب ح  

 أدلة                              أد
 وزارة المياه والصرف الصحي                 م ص ص و 

 منطمة غير حكومية                        م غ ح
 لوسط الريفيالمكتب الوطني لخدمات المياه في ا                م و خ م و ر
 المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي               م و خ م و ر
 المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي، تسيير مباشر      ت م  –م و خ م و ر
 المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي، تسيير غير مباشر    ت غ م –م و خ م و ر
 المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي، تسيير   ل ت+ ت غ م  –رم و خ م و 

 غير مباشر مع لجنة التسيير                                    
  رمحض                                 م ح
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  صخلم
 

 

 

خدمات الماء في الوسط الريفي من اجل استدامة على  للمحافظة العوامل الرئيسيةن الهدف من هذه الدراسة هو تحديد ا
موضعا إلعداد  وإحصاؤهااألماكن  جردوكان  بشكل دائم لماء الصالح للشربلولوج السكان للخدمة األساسية  ضمان
موقعا وقد تم تحليل االستدامة من خالل شبكة قراءة تتكون من ثالثة محاور  55 داخلفي أعقاب استقصاء  األول التقرير

الحكامة الرشيدة للخدمات على المستوي المحلي (  3الفعالية الفنية والتجارية والمالية للخدمات (  2مات جودة الخد( 0
والمفاتيح المهمة من نقاط القوة والضعف ألنواع التسيير المختلفة واستنتاج العناصر  إبرازوقد مكنت هذه التحليالت من 

  .ن مستديم للخدماتياجل تحس

ذا التقرير التذكير بالنتائج الرئيسية للتقرير األول من خالل مقارنة مختلف أنواع التسيير حسب في جزئه األول يقدم ه
 . المتحصل عليهاالمعطيات بتقييمها  يمكنالمؤشرات المتحصل عليها والتي 

 

 

                                   

                                       

 مقارنة متعلقة بمختلف طرق التسيير باعتبار ثالث فئات من المؤشرات                                             

 

م و خ م م                                                                                                  

 

م و خ م و ر                                                          خصوصي                                                                                   
     

 

 

 

 

 م م ع   

 

       

 

  حت ب                                                                          م خ+  ب ح ت 

 

 

 

 

 تسيير بلدي حكومي ،:حكومي  –تسير بلدي مع تسيير خصوصي ، ت م : مندوبية مصلحة عمومية ، ت م : م م ع                        

تسيير : ت م  –تسيير غير مباشر   ،م و خ م و ر : ت م  –م و خ م و ر  تسيير مباشر ، :  ت م –م و خ م و ر                           
 غير مباشر مع لجنة تسيير

 

 

 

  جودة الخدمة   

 

م و خ م و ر                                   
    

ت غ م + ت م                  

             االداء

 

   حكامة
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 :محددةال المجاالت الرئيسية الستةمتوسط حول الر وقصيالح الجزء الثاني توصيات على المدى يقتر

 تحسين جودة البني التحتية  1ر 

 يير البلدي والخصوصالعمل على تقييم التسي 2ر  

 تطوير سياسة متعلقة بالتسعير 3ر  

 ن قدرات التسيير يتحس 4ر 

 تعزيز المتابعة الداخلية والخارجية والتنظيم  6ر/5ر 

 

 

المعنيين وخاصة  المسئولينجعلها مالئمة من طرف ل في الصفحات الموالية توصية يتم تقديمه 30ل  يجدول تلخيص
خطة  أوالمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي يمكن دمجها في خارطة طريق المياه وسلطة التنظيم و إدارة
 .عمل 

: منفذة من طرف الشركاء الفنيين والماليين  أوممولة يكون موضعا لبرامج خصوصية  أنبعض هذه التوصيات يمكن  
 تكوين وتجربة نظام المتابعة البلدي ودمج خطط ال المياه إدارةالممارسات في مشاريعها مثل تقاسم الدراسات مع  إدماج

 

  توصية من الدراسة 10:  0الجدول 

 المسئول التوصيات

 التنفيذ

المدى 
 القصير

المدى 
 المتوسط

    (  1ر)تعزيز جودة البني التحتية 

    ريالتوجيهات والمعاي .0

   و م ص ص/ ا م  وثيقة التوجيهات والمعايير إكمال 0

   ا م دليل للمشروع إنتاج 2

   ا م نشر واسع لهذه الوثائق 3

    األشغالتصميم  وتنفيذ  .8

4 
من الواجبات ألرباب العمل  نيداالتحديد ونشر الحد 
 ومكاتب الدراسة

   م.ا

5 
وضع توثيق ممركز ومعالج بالمعلوماتية للدراسات 

 والئحة مكاتب الدراسة والمؤسسات
   و م ص ص

6 

 

 

تابعة الدراسات في م ص  م و ا ج م ص.تعزيز ا
 وتسيير قواعد البيانات األشغالورقابة 

   ا م هـ

 (8ر) على األمد القصير يالخصوصير العمل على تطوير التسي

 ترارزهلوالية ا .0

   خ و خ ح و ر. / م .ت . س  خ و خ ح و ر/ م  -م م ع  ترارزه في لدمج مواقع ا 7

    الواليات األخرى .8

8 
لدى السلطات  عالمواإل االنتقالطرق تحديد شروط و

 اإلدارية و ا د ج م ص والعمل حول هجرة المواقع
   

   و م ص ص تحديث عقود م و خ م و ر التسيير المباشر 9

   و م ص صوضع ومتابعة هجرة المواقع الجديدة والتي تواجه  01
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 الخ ..صعوبة توقف طويل ، نزاعات التسيير

 (2ر)صوصي على االمد المتوسط العمل على تطوير التسيير البلدي والخ

00 
بغية  مندوبية م م ع الص التي تحكم تعديل النصو

 من قبلجديدة في ما كان موجودا مواقع دمج 
   س ت/ ا م 

02 
في المندوبية حسب كل منطقة مع  دراسة الوضع

 دمج لكل المواقع
   س ت م/ ا م 

 ( 3ر)ر يسعتتنفيذ سياسة متعلقة بال

   و م ص ص لسعرمتعلقة باال الدراسة انجاز 03

   و م ص ص اتخاذ قرار بشأن السعر المطبق 04

   و م ص ص تنفيذ خطة اتصال 05
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    (4ر) قدرات التسييرتعزيز 

   م.ا انجاز دراسة حول تكوين الفاعلين في مهن المياه  06

   م.ا انجاز ونشر أدلة فنية وملصقات 07

   م.ت.س ع  .م.م: بالنسبة ل دمج معايير في ملف المناقصة 08

     (5ر)  تعزيز المتابعة  الداخلية

   تأهيل عدادات اإلنتاج  /تركيب . 0

إلزام مسيري المياه بتجهيز شبكاتهم  بعداد إنتاج  09
 مطابق لمعيار الجودة

   م  م

اإلدخال في عقود المسيرين لعبارة تقضي بالمسؤولية  21
 حول تجهيزات العدادات  

   س ت م /خ م و ر  م و

 مواكبة المسيرين في وضع الرقابة الداخلية.  8

تحديد الموارد البشرية :تعزيز جهاز المتابعة   20
 واإلجراءات واألدوات والنظم المعلوماتية

م و / م . ت . س / ا م 
 م.ا/خ ح و ر

 

تنظيم ورشات تكوين محلية إلبقاء نظام المعلوماتية     22
 بعة      ونشر نظام المتا

خ و / م . ت . س / ا م 
 خ ح و ر

  

م و خ / م . ت . س / ا م  متابعة تقييم جهاز المتابعة                  23
 ح و ر

  

  ( 6ر)تعزيز المتابعة الخارجية والتنظيم 

 السياق ا لمؤسسي  -0

. ت . س // و م ص ص تحديد نماذج ومؤشرات ثابتة للتقارير   24
 م

  

 و خ م و رم و ع م  -8

   س ت م/م و خ م و ر  القيام بزيارات أكثر من أجل المراقبة و المتابعة   25

إبالغ وتسليم التقارير السنوية لدى الفاعلين المحليين   26
 ص.ص.م.ج.والسلطات  ا

   س ت م/ م و خ م و ر 

 التسيير البلدي والخصوصي  .1

   م.ا بعةص و البلديات مسؤولية المتا.ص.م.ج.تحميل ا 27

   البلديات/ص.ص.م.ج.ا إلزام المسيرين بوجوب تقديم التقارير واستالمها  28

 ج س م/وضع مراجع محلية:المتابعة المحلية.4

   م.ا تحديد جهاز التنظيم علي المستوى المحلي  29

ص و البلديات مسؤولية التواصل .ص.م.ج.تحميل ا 31
 مع المجتمعات المحلية

     م.ا

   البلديات/ ا ج م ص ص  قبة ومتابعة التنفيذمرا 30

متوسطة موارد أساسية ضعيفة موارد أساسية  مهمة موارد أساسية   
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 ةـــمقدم

 
 
 

 

       اقـالسي

طفل دون سن الخامسة، فإن معدل وفيات الرضع واألطفال حديثي الوالدة  0111حالة وفاة لكل  022معدل ب
طفالً من أصل  21أي  %06.2)اإلسهال أحد األسباب الرئيسية لهذا المعدل المرتفع يشكل و مرتفع في موريتانيا

يرتبط الحد من األمراض المرتبطة بالمياه ارتباًطا وثيًقا بإمكانية ولوج السكان إلى الخدمات التي تسمح . (0111
 .بالوصول المستمر والمستدام إلى خدمات مياه الشرب، فضالً عن الصرف الصحي

% 04من سكان الريف يحصلون على مصدر مياه محسن،و% 57ووفقاً ألحدث تقارير منظمة اليونيسيف، فإن 
 .في الوسط الريفي من السكان يقضون حاجتهم  في العراء% 69على صرف صحي محسن، وال يزال هناك 

ة مع تنفيذ برامج ومشاريع لقد زاد تنفيذ نظم اإلمداد بمياه الشرب في موريتانيا بشكل ملحوظ في العقود األخير
واليوم، . ومبادرات الدولة، والتدخالت والمبادرات الدولية للشركاء الفنيين والماليين والمبادرات الخصوصية

تم تحديد نوع التقنيات . موقًعا محلًيا في المناطق الريفية، يغذيها نظام شبكة مياه 0434تحصي قاعدة بيانات المياه 
المياه الجوفية العميقة، المياه السطحية، األنهار )ه المناطق وفًقا لموارد المياه المتاحة التي تم تركيبها في هذ

وفي غياب معايير ( نوع الخدمة نوع الطاقة)، تكون حجم المناطق والخيارات التي اختارها المتعهدون (والروافد
وبالتالي هناك تنوع  .iماً من مكان إلى آخردقيقة للمعدات المراد تركيبها، فإن نوع المعدات في موريتانيا متغير تما

 .المياه في موريتانياب اإلمدادكبير في أنظمة 

 تم تجريبوالمياه الريفية في موريتانيا، ب اإلمداد بدايةالتسيير البلدي في  فقد ساد فيما يتعلق بتشغيل الخدمات،و
من خالل الهياكل المدعومة من الدولة و الصيانة للمعدات  أشكال أخرى، السيما تحمل أعباء وظائف التشغيل 

 .طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون الخاصص تسيير بتفويض أشخاالالموريتانية، أو 

م و خ م )تفويض الخدمات العمومية والتسيير من قبل المكتب الوطني لخدمات المياه الريفية  عن طريق التسييرإن 
بالقليل من  االقم حتى اآلن يينطبق على التسيير المحلي أو الخاص التي لم موثقة نسبياً،وهو ما ال  تعتبر اليوم(و ر

التحليالت من حيث جودة الخدمة واالستدامة والتي تشكل أساليب التسيير المستخدمة على نطاق واسع في المناطق 
 .الريفية

 أهداف الدراسة 

هو تحديد العوامل الرئيسية في الحفاظ على حول استدامة خدمات المياه الريفية التي هى  الهدف من هذه الدراسة
 .توصياتمات من خالل تحليل وطني وتقديم استدامة الخد

 55 داخليعرض هذا التقرير نتائج مسح لخدمات المياه الريفية التي أنشئت في أعقاب سلسلة من االستطالعات 
مقابالت مع األشخاص ذوي الخبرة في موقًعا باإلضافة إلى التوصيات التي تم إعدادها بعد هذه االستطالعات وال

 .قطاع المياه في موريتانيا

 

 

 

 

 

 

1. 
 

الخطة 
الوطنية للتنمية 

الصحية 
2102-
وزارة  ،2121
 الصحة،

الجمهورية 
اإلسالمية 
 الموريتانية،

2100. 
 

منظمة الصحة 
/ العالمية 

اليونيسيف 
(2105 )

التقدم المحرز 
في الصرف 

الصحي ومياه 
: الشرب
 تحديث 2105

 
 

تشخيص 
تسيير خدمات 

المياه في 
 لبراكنه،منطقة 
2117 
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 ةـــيـجـهـمنـال 

 

 

 

 :يتبع األسلوب المنهجي للدراسة الحالية الخطوات التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ر هنا بإعطاء ولذلك، ال يتعلق األم. موقًعا 55، تم مسح التي هي محدودة وميزانية الدراسة لضيق الوقت نظرا
التي تواجهها على  الحقائقأرقام تمثيلية إحصائًيا لتسيير المياه على المستوى الوطني، بل تسليط الضوء على تنوع 

ومن ثم، فإن نطاق هذه الدراسة هو نوعي . واالتجاهات الرئيسية في تحليل استدامة خدمات المياه أرض الواقع
تحسين استدامتها، كما أن عدداً معيناً المتوفرة من مختلف أنواع الخدمات  تمكنوينبغي أن يتيح تحديد اآلليات التي 

يما بيانات األداء لقد كان من الممكن دائًما إعادة تكوين البيانات، ال س. ت غير متاح أو غير موجود من البيانا
 .(... الكميات المنتجة ، والمدفوعة ، والمبلغ المفوتر ، والمصروفات ، والنفقات)

حجام المختلفة للمناطق ألتنوع طرق التسيير المختلفة،تمثيال ل: موقًعا وفًقا للمعايير التالية 55ختيار عينة من تم ا
 يتم تقديم العينة في الجدول أدناه. والية الترارزة، لبراكنه، غورغول والحوض الغربي: وتنوع مناطق التدخل

 

 

 :اللجنة التوجيهية

 إقرار المنهجية وأدوات التحقيق

 :التوجيهيةاللجنة 

 التحقق من صحة التقرير ومحاور التوصية

 :التوجيهيةاللجنة 

 النهائيةتحقق من صحة التقارير مناقشة و
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 ط التسييرتوزيع المواقع حسب الوالية ونم: 8الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كريت ©موقع أوليج 

 

 

 

 

 

 الوالية

مجموع 
 البلدات

 باديها 

 نمط التسيير عينة

 ع.م.م البلدات % العدد
 /ر.و.م.خ.و.م

م.ر.و  
.ر.و/ر.و.م.خ.و.م

 م.غ
 خصوصي ت.ل.م

 1 7 4 3 1 %8 16 189 لبراكنه

 0 2 1 2 2 %7 7 96 غورغول

 6 1 6 2 1 %9 16 173 الحوض الغربي

 4 9 2 0 1 %6 16 215 الترارزة

جموع العامالم  673 55 8% 5 7 13 19 11 
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 لمحة حول تنظيم قطاع مياه الشرب

 

 لمحة تاريخية عن تسيير المياه في موريتانيا

ولضمان استغالل هذه الشبكات في . شهدت موريتانيا توسًعا قوًيا في عمليات الحفر اآللية في العقود األخيرة
 .iiإلى الوضع الحالي أفضتالمختلفة التي  المراحلوترد أدناه . طق الريفية، جربت الدولة عدة نماذج إداريةالمنا

 

 
 

. 

 

 

 

 

 ظهور المجالس البلدية:1987

  إلى البلديات التي تديره مباشرة" مياه الشرب"نقل اختصاص 

  (صصة وضعف المصادر البشريةإيرادات الخدمات غير المخ)الصعوبات المتعلقة بانخفاض الموارد المالية 

 أول الوفود اإلدارية والتأسيسية لتسيير المشروع: 3991
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 تفويض جزئي لتسيير الخدمة للفاعلين الخصوصيين 

 ظهور فاعلين خصوصيين وبدء االحتراف 

 على تسيير الصيانة الثقيلة المتزايدة بسبب عدم القدرة اإلفالس والصعوبات 

 إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي: 1003

  للمشغلين الريفيينإنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي من أجل الصيانة المكثفة والدعم االستشاري. 

 تمديد صالحيات الوكالة التنظيمية لقطاع مياه الشرب. 

 زيادة في رصيد الوكالة وتدهور توازنها االقتصادي 

 والمراسيم التطبيقية ةالمياه الجديد مدونة :1002

  السياسة الوطنية تسييرإعادة التركيز على تعريف و :عدم التزام الدولة بالعملياتتأكيد. 

  المشروع تسييرتوضيح إسناد. 

 تعزيز تفويض الخدمة العامة. 

 (0212)م و خ م و ر إلى ل الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي تحوي 

  
تحليل اإلطار 

التنظيمي لتسيير 

المياه 

 ومقترحاتها،

برجاب دراسة 

كريت ايدرو 

مستشار كونسيل 

لوزارة المياه 

والصرف 

 ،الصحي

2105مارس 
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  اإلطار القطاعي الحالي 

ينقسم تنظيم  حيث. يمكن تلخيص خريطة الجهات الفاعلة في التنظيم الحالي للقطاع من خالل الرسم البياني أدناه
توفير ( 3المشروع  إدارة( 2 اإلستراتيجيالتسيير ( 0: رئيسية" وظائف"مدادات المياه الريفية إلى أربع قطاع إ
 .التنظيم( 4الخدمة 

 

                                 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               التوجيه االستراتيجي

 اتيجيات الوطنيةتعريف وتنفيذ السياسات واالستر. 

  القطاعي االستثمارتعريف وتنفيذ خطط. 

 رصد وتقييم تنفيذ المخططات والخطة االستثمارية 

 

 

 

 التنظيم وظيفة رب العمل

 يحدد االحتياجات واالستثمارات التي يتعين القيام بها: التخطيط. 

 يحشد األموال ويدير الدراسات واألعمال: وظيفة رب العمل. 

 التعاقدريقة التسيير ويضمن اختيار ط يقود. 

 تتحكم في جودة الخدمة واحترام االلتزامات: التعاقدية تابعةالم 

 

 

 

 توفير الخدمة

 والمراقبة والصيانة  ستغاللمن االيض: التسيير الفني
  .واإلصالح

 يضمن جزء من تجديد األعمال: ملكيةتسيير ال. 

 عمالءالمع عالقات الالتسيير التجاري يضمن بيع المياه و. 

 و  المحاسبة، تسيير يضمن: التسيير المالي واإلداري
 .الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

وزارة المياه 

يوالصرف الصح  

وزارة المياه 

 والصرف الصحي

 البلديات

 صوصيونالمشغلون الخ

تفويض الخدمة  عقود)
 (العامة

م و خ م ص  

 ص

               

 تنظيم الخدمة     

 التسيير،تشارك في عملية اختيار طريقة : التعاقد/ تسيير ال-
 ... للعقد،قتصادي والتحقق من التوازن اال

التحكم في جودة الخدمة واحترام : المتابعة التعاقدية-
 ... العقد،، ودراسة طلبات مراجعة طرافالتزامات األ

-... األطراف،تحكيم النزاعات بين : التحكيم  

 

 

 

 

 

 ا ج م ص ص

 احترام القانون والمتابعة الفنية

 

 

 

 رابطة مستهلكي المياه

 المعلومات ونمثيل المستهلكين

 

           

 هيئة التنظيم

مراقبة /حساب التعرفة /إجراءات م خ ع )

(المراقبة المالية والتعاقدية /االداء  
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 :في هذا اإلطار الجديد، نالحظ على وجه الخصوص ما يلي          

  البلديات لضمان مراقبة أعمال خدمات المياه؛عودة إمكانية 

  مع النصوص  اليتماشى، غير المصنفينالوضع الحالي المتعلق بلجان التسيير او المسيرين الخصوصيين
 الجديدة

  نسمة 511للمواقع التي تزيد على  ر.و.م.خ.و.ممن طرف  تسييرالاستمرار. 

 

 جاريةالتطورات ال 

من  %48، أي (ش.م.ش)شبكة لتوفير مياه الشرب  700من تسيير  ر.و.م.خ.و.م، تمكن 2105في عام 
من الصعوبات، تم تحديد إستراتيجية جديدة تهدف إلى فصل نظًرا لعدد  .iiiالحقل الوطني في المناطق الريفية

 يركزس. الخصوصيينعن وظائف التشغيل في معظم المواقع من خالل التفويض إلى المشغلين ر.و.م.خ.و.م
التفويض ، ومراقبة عقود ( االستثمار والتجديد)ز تدريجيا على المهام المتعلقة بتسيير األصول  ر.و.م.خ.و.م

 تعرفةطرق تحديد الو والطاقة الشمسيةاالستخدام األمثل للمراكز، ) ش.م.شلتحسين اقتصاد وتنفيذ تدابير 
 البرنامجفي هذا . الدولة لمراقبة وتحسين أدائها والقيام باالشغال سيتم توقيع عقد برنامج مع(. والتحصيل

 .الحالية ع.م.ممواقع  على غرار التعاقد والمتابعة،  م.ت.سالجديد، ستضمن 

 

 الريفي الوسطق الرئيسية لتسيير خدمات المياه في الطر 

تمثل طرق التسيير األربعة التي تمت دراستها في هذه الدراسة تقريباً جميع حاالت التسيير المعروفة في  
 .موريتانيا

 ر .و.م.خ.و.مطرف التسيير من  

ن تشغيل وصيانة لضما ص.ص.م.والمكتب الوطني لخدمات المياه الريفية هو مؤسسة عامة بتكليف من 
ا من خالل يحال ويتم التدخلمهامها،ب لقيامل. الشرب في المناطق الريفية وتجديد المعدات الوظيفية لخدمات مياه

 :طريقتين للتسيير

  ر.و.م.خ.و.م يتم دفع مرتبات الموظفين الذين يقومون بتشغيل الخدمات بواسطة (:م.ت)التسيير المباشر 
المركز الذي  رئيسيتم تنظيم هذا النموذج من خالل . م التي يتعين القيام بهامن خالل عقد يستند إلى المها

 ،مراقب العداداتوهو مدعوم من قبل أفراد مثل . ش.م.شأو أكثر من  ةلواحد يضمن التسيير اليومي
 رواتب من المسيرين الذين يتلقونوهو يعتمد أيًضا على ...  ،والسباك، والسائق الصندوق وأمين

 .المسؤولية عنها بعيدة  ون، عندما تكون المواقع التي يتحملو.م.خ.و.م

 

  عن  مسئواليكون –شخص اعتباري أو طبيعي - يتم إبرام عقد مع مسير (:م.غ.ت)التسيير غير المباشر
 ا إلى دفع رسومالمياه وي هذا األخير راتبه من منتجات بيعويتقاضى . االستغالل على مسؤوليته الخاصة

 (.المضخات والمولدات)ي تحافظ على وظيفتها في صيانة وتجديد المعدات الثقيلة التر .و.م.خ.و.م

 ،طريقة التسيير هذه هنا باسم  تسمية تتم اإلشارة إلى. لجنة إدارية تتولى التسيير هناكفي بعض المناطق
 (ب ت+ م .غ.ت)التسيير البلدي + التسيير غير المباشر 

 

 : (ع.خ.م)لتسيير بتفويض الخدمة العامة ا     

  أصحاب "، الذين يطلق عليهم اسم الفاعلين الخصوصيين الوهلة األولى ومنذالدولة الموريتانية  قدمت
  . العاطلين عن العمل لالستثمار في هذا القطاع تحفيز الخريجينل ،تسيير المياهفي قطاع " االمتيازات
 المسير، وتمكن بعضهم من إضفاء  ةالتسعينات، تمكن عدد من الناس من اختبار مسؤولي ومنذوهكذا، 

 ، وتتولى النصوص تحكمها موميةالخدمة الع مندوبيةو، 2115منذ عام . نفسهالطابع المهني على 
  5ويستند هذا النموذج إلى عقد تأجير لمدة . مسؤولية منح العقود واحترام عقود المندوبين م.ت.ش

 وشخص اعتباري بموجب  ياه والصرف الصحي،سنوات بين السلطة المفوضة، وهي البلدية أو وزارة الم
 .القانون الخاص

رسالة إلى . 2  

مجلس الوزراء 
حول 

االستراتيجية 
التنظيمية لـ 

 ،ر .و.م.خ.و.م

وزارة المياه 
والصرف 
سبتمبر  الصحي،

2106. 
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 : التسيير البلدي 

على  الجمعوى بناء تسييرال تقوم بتطويرفي غرب أفريقيا   التدخالت في مجال المياه الريفيةوعقود، طيلة عدة
هياكل بوضع يع المشارب قام المتعهدونب، والشر اءمبال للتزويدأنظمة جديدة  جازإن وابان التفويضمبدأ 

يستند  .ivالسكان المعنيينو األعيانبمشاركة عادة ما يتم اختيار هذه الهياكل و  مكلفة باستغالل النظامجديدة 
رئيس : غير مصنف جمعويمة على نموذج التسيير البلدي في موريتانيا على هيكلة لجنة التسيير المنظ

هذه غالباً ال تتمتع . لسكانلصالح ا خدمة المياه ب قةة المتعلمهمال مسؤوليةب يقومون وسكرتير وأمين صندوق 
اإلدارية بمهام معينة  تقوم هذه اللجان و ل مرسوم بلديبه من خال بعضهم معترف. اللجان بوضع قانوني

أكثر من عشر عمرها التي التشييدات )ألصول الهيكلية ظل اتلكن ( سلطة اتخاذ القرار)لتسيير المشاريع 
 منيتم تنفيذ المهام المتعلقة بتشغيل الخدمة من قبل أعضاء اللجنة، الموكلة . الدولةهي مسؤولية ( سنوات

 المحكوم بالنصوصيمكننا التحدث هنا عن التسيير . المسير الذي يضمن االستغالل الكامل منالمشغلين أو 
٪ من أنظمة 41حوالي مثل فإنه ي ومع ذلك،. لم يعد تكرار هذا النموذج مسموًحا به اليوم. التسيير العادي أو

 (.2015، ب و د خ م و ر) 2105في عام  ىالريف الوسط المياه في شبكاتتسيير 

 

 "الخصوصي" رييلتسا     
 

                       وإذا كان باإلمكان. خصوصية ةيشخص طرفمن  ستغاللوظائف االب التكفلبالتسيير من نموذج هذا اليتميز     
 إبرام حترم يما لم  ، ع.خ.م تابعا لمع ممثلي القرى المعنية، فإنه ال يمكن أن يكون  ةمصنفعقود غير  جودو    
    صحاب االمتيازا" رقيةت: هذا النمط من التسيير هو نتيجة لعدة عوامل. اإلجراءات المعمول بها ،تفاقيةاال    
 و   ( و, ر.و.خ.و.م)ل مستقل  سيرت خدمة المياه ، ن تسييرلجا حلو ، " سعينياتالعاطلين عن العمل في الت    
 طريقة هذه ال تعد لبلدياالتسيير  علي غرار أنه المالحظن م. الخ....ش داخل قراهم.م.أسنثمار أشخاص في ش    
     المياه دوًرا في قطاع   نوصيوصلخا نفاعلوال ؤالءهو لعب ، المياهادارة  من طرفاهتمام موضع  التسييرمن     
  ، على "االشغال رب"وظيفة  ان .لتسيير الماء المستوى المركزي علي هناك جهة  محددة تكن في فترة لم     
 والتي يمكن أن  ألحيان لجنة القرية، االرغم من أنها غير مصنفة في هذه الحالة، يمكن أن تلعبها في بعض     
 ترض عنهتقرر عزل المشغل الخاص إذا لم     

 

 
  :محل الدراسة تسيير رسوم توضيحية عن أساليب ال

 
 وزارة المياه والصرف الصحي          البلديات                                                               

                                              
  
 م و خ م و ر                         مندوبية                         لجنة تسيير          مشغل خصوصي 

 
 مسير          رئيسلجنة تسيير                 مسير                أعضاء لجنة التسييرمسير                                 

 خصوصي       مركز                                                             ت ب                                                                                                              

                                                                                                 
 مسير                                                                                           

                                                                                            
 م و خ م و رو              م و خ م و ر          مندوبية خدمة عمومية                  تسيير بلدي  يتسيير خصوص

                                                                                                              مباشر سييرت                 رتسيير غير مباش                                                  مع االشراف                  
 م و ر

                                                        نقل مسؤولية التسيير                    
 سلطة التنظيم                   المسير           المسئول                                           

 إدارة المشروع                                                                         عقد االشراف                                                        
 موظف او معوض له مباشرة            
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 استدامة خدمات المياه

 يمالتعريف والتقي 

 

 

 مفهوم االستدامة وتطبيقه على خدمات المياه  

دية التوفيق بين التنمية االقتصا يتمثل فيفهو : طور مفهوم االستدامة في سياق التفكير في التنمية المستدامةت 
 :وإذا ما تم تطبيقه على خدمات المياه، فهو يستدعي ثالثة مبادئ. vمع الحفاظ على البيئة واألبعاد االجتماعية

 هل تمكن اإليرادات المستلمة من تغطية تكاليف الخدمة؟ اقتصاديه 

 ستخدامات هل إن تجديد قدرات المصادر المائية يمكن من ما تحتاجه الخدمة أخذا بعين االعتبار لال :ةيبيئ
 ؟(بما في ذلك االستخدامات اإليكولوجية)األخرى 

 وبطريقة اكثر المالية المرتبطة باستخدام خدمة المياه مقبولة لمستخدمي الخدمة؟ التكاليف هل أخالقيه
، من جهة أخرى, وقتال مرور ، يتم تعريف االستدامة بما إذا كان الشيء يستمر معبساطة واستخداما

 الخدمة سيتماستدامة  ،دعامل يمكن أن يحد كل: الخدمة الشامل الستدامةلبعد اعلى  التحليل  ركزي
 .دمجهتشجيعه وذالك ب

 
 

   
  

 
 هي الخدمة ذات الجودة    ما                                     هي الخدمة المستدامة ما                   

 مراعاة تتم إذاتعتبر الخدمة ذات جودة                                                                                               

        

 :أربعة معايير                              اقتصادية                             القيةاخ                

 استمرارية الخدمة 

 وقت العرض                                              حكامة رشيدة                                

 جودة المياه 

 القدرة على تحمل التكاليف 

 بيئية                                        

   

 

  

 

 

 

 هلكينخدمة تعمل بمستوى جودة مقبول للمست :تحدد هذه الدراسة التعريف التالي لخدمة مياه مستدامة
 بعد فترة التجديد للمعدات الوظيفية( يمكن أن يكون متغيًرا)

 

أداة تحليل : كانيفا  
موجز الستدامة 

 ، خدمات المياه

إيان  أبرامز،لين  8
بالمر وتيم هارت 
تسيير االستدامة 

التوجيهية إلمدادات 
المياه في المجتمعات 

 النامية،
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 تقييم 
 :يتم تقييم استدامة الخدمات من خالل ثالثة أنواع رئيسية من المؤشرات

  معرفة ما إذا  من تمكن  وإلي مستوى الخدمة المقدمة  تيح هذه المؤشرات التطلعت لخدمةاجودة مؤشرات
ومع ذلك ، يجب مراعاة شروط المحافظة على جودة الخدمة ، لةويتم تسييرها بطريقة مقبو خدمة الماء ذات جودة كانت 

 هذه بمرور الوقت ؛

  داء واالأي حالة الممتلك , النظام االجتماعي والفني تجعل هذه المؤشرات من الممكن تقييم األداءمؤشرات
 .فالمؤشرات الجيدة توحي بأن التسيير فعال ويؤتى أكله والمالي والتجاري الفني

 كما تمكن هذه تمكن هذه المؤشرات من تقييم الطريقة التي يتم بها تسيير الخدمة :مة الرشيدةمؤشرات الحكا،
 .  تسيير سليمة ومنظمة ومحترمةلل االساسيةالمؤشرات من معرفة ما إذا كانت المبادئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 كريت © موقع مجمع جورة      
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 نتائج الدراسة المرجعية

 
 دمةجودة الخ

على ف ،بتسيير الخدمة ذات صلة كلها تلعديد من العوامل، ليسالماء الصالح للشرب من عدمها ل خدمة جودة تخضع
له تأثير مباشر علي الضغط ومستوي   ئةسي الذى تم انجازه بطريقة مياهال شبكةسبيل المثال، قد يكون نظام 

 بعينكذلك، يجب أن نأخذ  جيد، وجاء نتيجة لتسييرجيدة  ودة الخدمة الذي حصل إجماال بطريقةاإليصال عكسا لج
 ةعطاب المستقبليالقيام بعمل استباقي لألمن خالل  زمناالعتبار شروط الحفاظ على جودة الخدمة هذه مع مرور ال

 . والتجديدات الضرورية

 وماليةعايير فنية م باعتبار عين تحليلها تي أدناهإن المعطيات حول تقييم جودة الخدمات تبعا للمؤشرات المحددة 

 

 نقاط القوة والضعف ملخص

 .يلخص الجدول أدناه نقاط القوة والضعف حسب المؤشر
 

 حسب مؤشرات جودة الخدمة" ش م ش"ملخص نقاط القوة والضعف في : 1الجدول         

 

 جودة الخدمة نقاط القوة نقاط ضعف

في بعض األنظمة  معتبرة إخفاقات 
غير خ م و ر م و بلدي، تسيير، خصوصية)

 (.مباشر

يل العديد من المواقع لديها قيود على التشغ
أو القدرة  مخزوناليومي بسبب عدم كفاية ال

 اإلنتاجية

 3٪ من المواقع لديها أقل من 82: مرضية لجميع المواقع
 .أيام في الشهر

حد من ء العديد من مصادر الطاقة يمكن من الإنشا
 .التوقف

 استمرارية الخدمة

 

 .في مواقع الحفر اضافة الكلور وجدتال 

.القليل من المتابعة في محطات معالجة المياه  

 اضافة الكلوريوفر  فقط يمرض  (اشكاره)موقع واحد
 ومراقبة جودة المياه

 جودة المياه

 

المواقع التي تعمل مع لجنة التسيير هي األقل 
 التوصيالت الخصوصيةديناميكية لتعزيز 

مع  غير مباشر م و خ م و ر  تسيير بلدي،)
 (ت ب+   لجنة تسيير

٪ 70معدل بجيد جدا في العديد من المواقع   توصيلمعدل ال 

في كثير من األحيان  التعرفةال يتم احتساب 
على نفقات التشغيل في المواقع في التسيير 

 .تشاورثمرة لل هاالبلدي، ولكن

يعد سعر المياه أحد األسباب األولى لعدم 
؛ (المستطلعين ٪ من29) المستهلكرضا 
دفع المزيد مقابل  يرغبون في٪ 31ولكن 

 .خدمة أفضل

 .مبدأ الدفع من حيث الحجم فعال في جميع المواقع تقريبا

بحد ) الشهرية مقبول لمستوى دخل األسر متوسط الفاتورة
 .(٪0أقصى 

 المياه تعرفة

 

تعتبر تكلفة الخدمات وعدم انقطاعها هي 
 األسباب األولى لعدم الرضا

 المستهلكرضا  كسبب أول للرضا وقوتهاز جودة المياه تبر
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 التسيير طريقةل تبعا ةمقارن ملخص

 يوضح الرسم البياني أدناه نتائج مؤشرات جودة الخدمة وفًقا لطرق التسيير المختلفة

 

 

 

 مؤشرات جودة الخدمات وفقا لطرق التسيير المختلفة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سيير بلدي حكومي ،ت: حكومي  –تسير بلدي مع تسيير خصوصي ، ت م : مندوبية مصلحة عمومية ، ت م : م م ع 

 :ت م  –تسيير غير مباشر   ، م و خ م و ر : ت م  –م و خ م و ر  تسيير مباشر ، : ت م  –م و خ م و ر 

 تسيير غير مباشر مع لجنة تسيير
 

 

 :تستنتج المالحظات التالية من هذا التحليل       

 استمرارية الخدمة مرضية مهما كانت طريقة التسيير. 

 سواء التسيير )لتوصيالت الخاصة أضعف عندما يتعلق األمر بالتسيير البلدي اوج إلى يصبح تطوير الول
 (      م و خ م و ر  )البلدي المباشر  أو في اطارعقود مع  

 (ال يوجد حساب مرتبط بسعر الماء) حين نتجت عن تشاورأن طريقة تحديد السعر غير مرضية نسبيا  ينارأ ،
 .لدي الحكوميوهو في الغالب في التسيير الب

  وفي حالة التسيير الخاص ( تكلفة المياه تعتبر مكلفة للغاية)خ ع  ين هو األقل على مستوى مالمستهلكإن رضا
 (. تمثل في نقص الثقةتالعديد من أسباب عدم الرضا )

                                                                                                                  

 

  م و خ م ر إ م 

ر إ  غ م م و خ م خصوصي   

 استدامة الخدمة  

  
تطوير النفاذ الى توصيالت   

 خاصة

 طريقة تثبيت السعر  

   

 م خ ع
ينالمستهلك رضا  م و خ م ر   

   ت ب ت ح

   

   

  ت ب  ت خ ت ب ح
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 الفعالية الفنية والتجارية والمالية  

ال تمتلك المواقع  العديد من. دفاتر تسجيلها في يتعين المعطياتمجموعة من انطالقا من الخدمة  فعاليةيجب قياس 
 .وهنا نجد فيما يلي المعطيات التي استنتجت بوصفها مالئمة. لمدققينل تتحهذه الدفاتر أو أنها لم  مثل

 

 الضعفنقاط نقاط القوة و ملخص

 .يلخص الجدول أدناه نقاط القوة والضعف حسب المؤشر

 حسب مؤشرات أداء الخدمة (ش م ش) ملخص نقاط القوة والضعف في :4الجدول 

 

 أداء الخدمة نقاط القوة نقاط الضعف

يالفن االداء  

العديد من المشاكل مرتبط بالتخزين في مواقع 
 الطاقة الشمسية

 القليل من المعطيات هو الذي   تم تجميعه

ال يتم التشكيك في القدرة اإلنتاجية في معظم المواقع 
 غير المزودة بالطاقة الشمسية

                 يةاإلنتاج الطاقة

                                    
   

 

المر . يل من المعطيات هو الذي   تم تجميعهالقل
دودية التي من خاللها     تم تجميع هذه 

المعدل   من% 72المعطيات هي     

 الفنية ةالمردودي 

 التجاري داءاال

جودة المعطيات لم تمكن من تقييم مستوى 
 االستهالك

 االستهالك ياتمستو 

بتطوير ثلث هذه المواقع فقط هو الذي قام 
التوصيالت إلى  يجية لولوج األسراسترات

 تسييرهاالخصوصية وكانت المواقع التي يتم 
 يخ م و ر و م خ ع هالمباشر من طرف م و 

 األكثر حيوية 

توصيل جيد ، أكثر من  أكثر من نصف المواقع لها
81 .% 

 %70معدل نسبة التوصيل على جميع م ش م ش هو 

 نسبة التحصيل 

ال قليل من المعطيات التم تجميع : لم يتم تقييمه

 .يمكن االعتماد عليها بشكل كاف
 مبلغ المتأخرات  

 المالي داءاال

 موثوقة بشكل كافيغير  البيانات: الم يتم تقييمه
 قليل من المعطيات حول األحجامالو

-  
 تكلفة االنتاج

المعطيات المالية يصعب الحصول : لم يتم تقييمه
 عليها 

  جماليفائض االال 

 شيئاصف المواقع صرح بأنه لم يدخر أكثر من ن
. 

 311.111قريب من نصف االدخار أقل من 
للشهر وهو ما يبقى ضعيفا بالنسبة / أوقية 
 ش م شلمعظم  

  المحققاالدخار  

 االستهالكعلى  رتهصرح  بأن قدثلثي المواقع  
 غير كافية لضمان تصليح األعطاب الجسيمة 

بطريقة  الك الوظيفيتم تسيير المواقع ذات قدرة االستهي
م خ  م :   فعلية تفصل األدوار بين المسير ورب العمل 

 ، التسيير الخصوصي  والتسيير البلدي مع هيئة تسيير 

لعناصر ل االستهالكيةقدرة ال
 الوظيفية
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 طريقة التسيير حسب مقارنة  ملخص   

 طرق التسيير المختلفةيوضح الرسم البياني أدناه نتائج مؤشرات أداء الخدمة وفًقا ل    

 

 

 

 المختلفة التسييرمؤشرات األداء الخاصة بالخدمات وفًقا لنماذج                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسيير بلدي حكومي ،: حكومي  –تسير بلدي مع تسيير خصوصي ، ت م : مندوبية مصلحة عمومية ، ت م : م م ع 

 :ت م  –تسيير غير مباشر   ، م و خ م و ر : ت م  –م و خ م و ر  تسيير مباشر ، : ت م  –م و خ م و ر 

 ير مباشر مع لجنة تسييرتسيير غ

 

الذي تم حجم الهي األكثر صعوبة في التقييم ألن العديد من البيانات لم تكن متوفرة مثل  الفعاليةكانت مؤشرات 
عدادات الماء  بسبب النقص العام في المعطياتال يمكن جمع هذه و. والنفقات، وما إلى ذلك واإليرادات، ،هضخ

 .تقييم ثالثة مؤشرات فقطالتمكن من تم . المعطيات والتوثيق، ونقص جيدة للتمكين من متابعة النوعية

 والتسيير البلدي مع مسير بسبب قدرتهما على تجديد (م خ ع): رثأك تهمافعاليتبينت هناك طريقتان للتسيير 
 م معدلالمياه كما أن لديه تعريفةالتي يتم تضمين تكلفتها في ( والمولدات اتالمضخ)المعدات الكهروميكانيكية 

 .جيدتحصيل  تغطية

مع تسيير غير مباشر بواسطة  (م و خ م و ر) البلدي مع مسير بلدي التسييرمن حيث مستوى االدخار، فإن وضع 
المسير له نتائج جيدة، ويرجع ذلك أساسا إلى فصل األدوار بين ( ت غ م+ ت ب )لجنة تسيير مع لجنة تسيير 

في الشفافية أو الثقة في  الى نقص، في مجال االدخار التسيير األخرى طرق ل الضعيفةتشير النتائج . التسيير ولجنة
 (.، م خ عم و خ م و )لمستوى االدخار المحليين  طرف العمال منأو عدم المعرفة ،  لدى التدقيقالمسير 

 

 

  م و خ م ر إ م 

        م و خ م ر إ  غ م خصوصي

  
 

 

  

 

تمويل المعدات            

 حسب سعر المياه

 

      م خ ع

 م و خ م ر 

 التحصيل

 

دخار الشهر اال ت ب ت ح   

   

   

  ت ب  ت خ ت ب ح
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 الحكم الرشيد 

 ملخص نقاط القوة والضعف
 .يلخص الجدول أدناه نقاط القوة والضعف حسب المؤشر

 حسب مؤشرات الحكم الرشيد ش م شلخص نقاط القوة والضعف في م: 5جدول ال

 

 الحكامة الرشيدة نقاط القوة نقاط الضعف

  حكامةطرق ال

لم يتم تطبيق مبدأ الفصل في  التسيير 
الخصوصي وال في التسيير البلدي 

هيئة خارجية تقوم  توجد إذن ال.  الحكومي
 بوظيفة رب عمل  

  اإلشرافيل من تمت  مالحظة  القل
م  )الداخلي في التسيير الخصوصي و  في 

ر غير المباش (و خ م و ر  

ال تضمن المواقع  التي  ليس  لها  حساب 
، الخصوصيون (م و خ م و ر)في البنك  

وبعض مسيرين  البلديين تسييرا  شفافا 
 للتدفق المالي 

 فعاال المستغل ،/ ل أدوار رب العمل مبدأ فص
،  (ت م ، م خ ع –خ م و ر  م و)نسبة ل الب

.تسيير بلدي مع مسير  

تسيير داخلي يتم القيام به في التسيير البلدي و 
.ت م ، م خ ع  –ل م و خ م و ر   

في جميع المواقع التي تم االستطالع حولها، 
وحدها وموقعين بلديين، ( م خ ع )فإن مواقع 

 آخرين صرحوا بأنهم فتحوا حسابا في البنك

تقاسم /  تنظيم التسيير
 المسؤوليات

ضاءعديناميكية تجديد األ  

 التسيير الداخلي

 تسيير التدفق المالي

 والمتابعة  الداخلية  البياناتق ياإلنتاج ، توث

عموما، فإن آليات التسيير قليلة االستخدام 
أقل من نصف المواقع ، يستخدم : نسبيا 

. آليات فنية آليات مالية وثلثها فقط يستخدم
تسيير الهو طريقة  إن التسيير الخصوصي

. معطيات أقل التي تتيح   

تظهر نتائج االستطالع أنه في أكثر من 
نصف المواقع ال توجد تقارير وال استالم 

 بصفة رسمية 

إن النماذج التي يكون فيها فصل واضح بين 
( مسير  –أ خ ع ، ت م )المستغل ورب العمل 

تي ال توجد تساعد على توثيق أدق للمعطيات ال
بها رقابة كما هو الحال في التسيير 

.الخصوصي   

غير رسمي من خالل التبادالت  تواصلوجود 
  متابعتهاأو االتصاالت الهاتفية ومن الصعب 

معلومات حول معطيات  
 الدفاتر 

 توثيق  آليات ال

 المتابعة الداخلية

 تسيير  ال وممارسة تقدراال

لقوا قط تكوينا ليس ثالثة أرباع العمال لم يت
 .هناك أي عامل في التسيير تلقى تكوينا 

أكثر من نصف المواقع ليست لديهم آليات 
بالموقع وهذا الغياب لآلليات يكون أكثر 

 في المواقع الصغيرة ؛
غالبا ما يلجأ العمال المحليون إلى عمال 

 . الجسيمةخارجيين من أجل التصليحات 
لقيام به عندما التسيير المالي الجيد ال يتم ا

للنفقات واالدخار مثل  متابعةال يكون هناك 
إن . المواقع  معظم  جود فيوما هو م

م و خ م )التسيير المالي للمواقع من طرف 
مركز في انواكشوط ، لكن المتابعة  (ر و

 صعبة  تبدو االقتصادية 

يتم تعيين الموظفين للمهام الفنية والتجارية 
 ش م ش  هميةوالمالية ، اعتمادا على أ

ها فصل في األدوار بين فيالمواقع التي يكون 
التسيير المالي والتجاري، لها قدرة أفضل على 

 القيام بمهامها التجارية 

 المسير  ةقدر

مسير على القيام ال ةقدر
بالمهام الفنية والتجارية 

 والمالية للخدمة 

 والتنظيم  الخارجيةجراءات التسليم ، المتابعة إ
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 ظم الحاالت في التسييرفي مع
 ،(م وخ م ور)الخصوصي، 

وفي بعض مواقع  ( وغيرالمباشر باشرمال)
لية تنظيم آتوجد  البلدي، ال التسيير
 .ةيخارج

بالنسبة لمعظم المواقع، فان العالقة مع 
 التوقعاتفي  البلدية و السلطات تنحصر

نزاعات ودور الأو تسوية قتصادية اال
غير محدد  البلدية مع مختلف السلطات

 .بصورة دائمة

فقط هي التي تمتلك رقابة  (م خ ع)مواقع  -
مؤسسية من خالل ايداع حصيلة سنوية 
 واستالم خارجي سنوي، تقوم به سلطة التنظيم

مواقع  طن يتم القيام بها في بعضارقابة المو -
 عامةالتسيير البلدي من خالل جمعيات سنوية 

 التسليم الخارجي المتكرر

البلديات  العالقات مع
والسلطات اإلدارية 

  والقطاعية

  تنظيم وتسيير النزاعات

 

 التسيير طريقة حسب ةمقارن صياغة

 يوضح الرسم البياني أدناه نتائج مؤشرات أداء الخدمة وفًقا لطرق التسيير المختلفة

 المختلفة يرالتسيمؤشرات األداء الخاصة بالخدمات وفًقا لنماذج ا                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسيير بلدي حكومي ،: حكومي  –تسير بلدي مع تسيير خصوصي ، ت م : مندوبية مصلحة عمومية ، ت م : ع  م م

 :ت م  –تسيير غير مباشر   ، م و خ م و ر : ت م  –م و خ م و ر  تسيير مباشر ، : ت م  –م و خ م و ر 

 تسيير غير مباشر مع لجنة تسيير

 

 :تنتاج المالحظات التالية، يمكن اسبالحكامة الرشيدةفيما يتعلق 
 ومع ذلك، يمكننا القول بأن هناك مزيدا من . مهارات العمال على المستوى المحلي ضعيفة في جميع الحاالت

 . ، ما من شأنه أن يحد من وقت تصليح األعطاب(م وخ م ور و م خ ع )الخبرة الداخلية في 

 يرتحتاج أدوات التسيير الي التحسين مهما كانت أنواع التسي. 

  المتابعة الداخلية هي على العموم ضعيفة بالنسبة لجميع أساليب التسيير، ولكن على وجه الخصوص في حالة

 .في التسيير غير المباشر (م وخ م ور)التسيير الخصوصي وتسيير 

 إن . محددة بشكل جيدوتكون التنظيم أكثر فعالية عندما يكون هناك فصل في أدوار  /تكون الرقابة الخارجية

تسمح بالتحكم ( س ت م )األدوار التي تلعبها لجان التسيير، عندما يكون هناك فصل للوظائف، ومن طرف 

 .بصفة أكثر صرامة

 

 

  م و خ م ر إ م 

  م و خ م ر إ  غ م       خصوصي

  
 

 الفصل بين االدوار

واألرشفةسيير التأدوات     

م خ ع          

  م و خ م ر 

ل  +م  غ ت     

ت   

اختصاص وممارسات 
  المسير

 المتابعة الداخلية  

 التدقيق الخارجي  

  ت ب  ت خ ت ب ح
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 النقاط الرئيسية للدراسة 

 .ضوء النتائج المختلفة التي تم الحصول عليها، ُيقترح أدناه توضيح بعض النقاط الرئيسية للدراسة على

فالكثير من المواقع تعاني من خلل أدى إلى تغيير كبير في تصميم البنية التحتية السيئ على جودة الخدمات، ؤثر ي
وقد برزت قدرات اإلنتاج والتخزين على أنها األكثر إشكالية ويجري إصالحها أو تجديدها . استمرارية الخدمات

 .بكثير عمرها االفتراضي قبل انقضاء
 ، لم يعد التسيير البلديجهةمن  :على أرض الواقع ماهو موجودحكام التنظيمية وناك فجوة كبيرة بين األه

و من جهة أكثر انتشارا  خدمات المياه في المناطق الريفيةفي اإلطار القانوني في حين أن أسلوب إدارة  معترًف به
   مدونةلوفًقا  تكون تحت مسؤوليته يجب أن ال التي عتسيير المواقب (م و خ م و ر) يقومأخرى 

 .المياه       

في الواقع فان التكفل بتكاليف الخدمات من طرف . عتمد طريقة تحديد التعريفات جزئيا على طريقة التسييرت
 م و خ م و ر)، ل (الستغاللا على حساب امؤسس) بتفويضاألمر يتعلق إذا كان  تحصل فيه فوارق المستهلك

  (. قواعد محددة بشكل ودي أو على حساب االستغالل)أو طرق أخرى للتسيير ( قواعد محددة مع الدعم)(

 .عادلة ةيتعريفإلى سياسة  ال تستند (ش م ش)الشروط التي يتم بموجبها دعم امتيازات  فان على كل حالو      

في معظم المواقع نقص في التدريب فقد لوحظ  : تزال قدرة المسيرين ضعيفة للغاية على المستوى المحليال
 متابعةهذه العيوب لها عواقب على جودة الصيانة و. ونقص في األدوات ونقص في إجراءات صيانة نظم الطاقة

 .الخدمات

طرق  يتمثل أحد العوامل الرئيسية الستدامة الخدمة في. ضعيفة للغايةوالتنظيم  متابعةوظائف اإلبالغ وال تزال ال
شكل من أي العديد من المواقع ال تزال بدون  في حين ان. ضغطالآلية  رقابة اوالو( عة الداخليةالمتاب) االبالغ

ركز دور البلديات والسلطات اإلدارية على إدارة النزاعات بدالً من توي. أشكال المراقبة أو الجهاز التنظيمي
 .التركيز على المراقبة المنتظمة للخدمات
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 نواع التسيير وفقا للمؤشرات الثالثة الرئيسيةمقارنة بين مخلف ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تسيير بلدي حكومي ،: حكومي  –ع تسيير خصوصي ، ت م تسير بلدي م: مندوبية مصلحة عمومية ، ت م : م م ع 

 :ت م  –تسيير غير مباشر   ، م و خ م و ر : ت م  –م و خ م و ر  تسيير مباشر ، : ت م  –م و خ م و ر 

 تسيير غير مباشر مع لجنة تسيير

 

 

 استخالصات الدراسة المرجعية 

 باعتبارجودة يمكن وصفها بأنها متوسطة للغاية تبين الدراسة أن تشغيل الخدمات مضمون في الغالب، ولكن ب
ُينظر إلى هذا المستوى من الجودة على أنه ُمرض  لنصف األسر . جودة المياهنقص متابعة االستمرارية اليومية و

على الرغم من أن . عدم الرضامن التي شملتها الدراسة، باستثناء التسيير الخاص، الذي لديه أعلى معدالت 
بسبب  ضعيفاحتى اآلن من توصيل المياه من مصادر ذات جودة مقبولة، إال أن معظمها ال يزال  الخدمات تمكنت
أنها ال تزال تضمن في الغالب تجديد المعدات الوظيفية،  اال. والمشاريع الدولةمانحين وال:  االخريناعتمادها على 

 .فة لضمان االستمراريةلتي ينبغي تمويلها من خالل التعرا

يتم عرض مجاالت التدخل التي تم تحديدها . كثير من الجهود لتحسين استدامة ونوعية هذه الخدماتيجب بذل ال
 :لتحسين هذه االستدامة في الفصل التالي وتتعلق ب

 تحسين جودة البنية التحتية( 0

 صوصيوالخ التسيير البلديتوضيح ( 2

 التعرفةتطوير سياسة ( 3

 تحسين قدرات المسيرين( 4

 وتنظيم الخدمات بعةتاتعزيز م( 5

 

  م و خ م ر إ م 

 خصوصي
م و خ م ر إ  غ م 
       

  

 

 

 جودة الخدمة      

الداءاا    

 م خ ع     
 الحكامة م و خ م ر 

   ت ب ت ح

   

   

  ت ب  ت خ ت ب ح
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 توصيات

 

  تحسين جودة البنية التحتية .1ر 

ها عيوب التصاميم أو تعلى االستمرارية ومستوى الخدمة والتي سبب المالحظ لالختالل في التسييرنظرا 
مبادئ وجود وتطبيق المعايير وال: ويرتبط ذلك بعدة عوامل. اإلنجازات، ينبغي تحسين البنية التحتية والمعدات

 .جودةذات ؛ تحقيق الدراسات األولية الكافية وتنفيذ أعمال (ش م ش)التوجيهية لتصميم وتنفيذ 

 التوجيهات والمعايير

وتتمثل المهمة . والمعايير واألدلة التوجيهات تحدد (واليات 5 ) وثيقة في إطار مشروعباعداد  مديرية المياه قامت
 .ثيقة على المستوى الوزاري ونشرها على نطاق واسعاألولى في التحقق من صحة محتوى هذه الو

، والمنظمات غير ، والبلدياتالممولين-موجه للمتعهدين به ويمكن استكمال هذه الوثيقة بدليل تنفيذ المشروع 
مشروع الإلتمام  إتباعهامما يبين بطريقة مبسطة الخطوات الواجب - الموسسات، وومكاتب الدراساتالحكومية، 

ومتحكم  االدارة بطريقة افضلودور  التأكيديمكن تحديد خطوات . نصوص التنظيمية التي يجب تطبيقهابال اوتذكير
 .فيها

واالخذ في من انسجام  تمكنوسوف . هذه األدوات ستكون بمثابة إطار مرجعي لتدخل مختلف الجهات الفاعلة
 االستغالل،تكوين عمال مثل )انية الميز ع في تخطيطلتنفيذ المشرو اإلجراءات المصاحبة الضروريةاالعتبار 

 (.جودة المياه تابعةوم الصيانة،تجهيزات  رتوفيو

 شغالتصميم وتنفيذ األ

البيانات يجب ان تكون المعطيات وو. يعد التصميم والتنفيذ واإلشراف خطوات أساسية في جودة البنية التحتية
 ،االشغال مواصفات)التي ستتم احالتها لوثائق وا( م ق م و م ق م)دراسة  التي يتعين ان تتضمنها كلالحسابية 
 (.المعايير واألدلة)مسبقا في وثائق رسمية  اتحديده  يجب( ، خطط اإلصالحاالختبارمحاضر 

 :اللتزام بما يليا كما يجب ايضا
 (ا ج م ص ص)و المياه  إدارةإلى  إحالة الدراسات، 

 شغالاأل متابعةفي تصميم و سيرإشراك الم، 

 مستقل،شغال تعيين مراقب أ 

  المختصة ، (ا ج م ص ص)لدى  صالحوخطط اال الفنية، التجارب، والورشةنشر تقارير 

 (ا ج م ص ص) استالم األشغال بحضور، 

 جعل أعمال مختلف الجهات الفاعلة مرئية ومستدامةل: 

  في قاعدة  األشغال المنتدبين والمؤسسات واألشغال والمراقبين وأربابأرباب العمل وضع
 وطنية،بيانات 

  وضع لوحة على البنية التحتية تشير إلى األسماء وجهات االتصال. 

 

 .دورهاب لقيامابحيث تكون قادرة على  (ا ج م ص ص )و هذه التدابير تعزيز مديرية المياهتتطلب 

تصال اال أرقاممع  مختلف مكاتب الدراسةبقائمة حفظ و تم إنجازهاللدراسات التي معلوماتي  توثيقمن المفيد أيًضا 
 .بعد ذالكوالشركات  الدراسةاالتصال بمكاتب  يسهليمكن أن يكون جزء من قاعدة البيانات هذه عاًما، بحيث . بهم
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 تحسين جودة البنية التحتية 1ر

 

 تنفيذ وتصميم االعمال        التوجيهات والمعايير                         

 

 تحديد ونشر الحد األدنى من االلتزامات. 4                       ئ التوجيهيةإكمال المباد . 0                

 ألرباب العمل ومكاتب الدراسات                                والمعايير                                         

 

                     

 توثيق معلوماتي للدراسات والمكاتب.5                      عداد دليل للمشروعإ. 8                          

 والشركات                                                                                              

 

  مع (صا  م  و ا ج م ص )تعزيز .  6                توزيع هذه الوثائق على نطاق  .  1                      

 ورقابة األشغال  اتمتابعة الدراسواسع                                                                                      

 قواعد البيانات و تسيير                                                                                               
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 ير البلدي والتسيير الخصوصيالتسي العمل على تطوير. 2ر 

شبه في تم إهماله تدريجيا العقود األخيرة،  طيلةبصفة عامة في غرب أفريقيا  ترقيتهتمت  البلدي الذيالتسيير إن 
هذه لم تعد ففي موريتانيا،  ممتلكاتمهنية وإدارة التتعلق بالكفاءة ال غالبا ما المنطقة في السنوات األخيرة، ألسباب

ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف مرافق المياه الريفية تعمل . فيها اليوم من طرف إدارة المياه االطريقة مرغوب
في  تاذا كانوفعال فإنه  هذه الطريقة متغير،ل ظفي وتظهر نتائج الدراسة أن أداء الخدمات . بطريقة التسيير هذه

اال ان هنالك في  ، تقديم حصيلة مالية جيدة مباستطاعته جيدةبطريقة  منتظمةقروية مجموعات  ض مناطقبع
إن التسيير الخصوصي، غير المرغوب . منتظمةتوفير الديزل بصورة  تمكن حتى منال هشة  وضعيات المقابل

يل من الرقابة، األداء الضعيف، القليل من القليل من الشفافية، القل: متباينة للغاية يقدم نتائج من قبل الدولة، فيه
 .ينالمستهلكعدم رضا ، الفاعلينالعالقة مع 

تفويض الخدمة : اليوم رسميا مفضلتين نحو طريقتين لتسييرهذين األسلوبين ل تطوير يتعلق األمر إذا بالعمل على
 . (خ م و رم و )تحت مسؤولية  التسييرأو البلدية أو  (و م ص ص)رب األشغال ل العامة تحت 

تقترح تفويض جميع  (م و خ م و ر)وبالتوازي مع ذلك، فإن أحدث التطورات المؤسسية المتعلقة بتنظيم خدمات 
تبدأ التجربة األولى في منطقة الترارزة، قد يسهل . ، مما يضمن تسيير الممتلكاتبالتدريج (م و خ م و ر)مواقع 

 .التفويض حصص ترقيةنظام في التي ال توجد  لمواقعاندماجا اكثر سهولة لهذا النظام الجديد 

تم أدناه اقتراح توصيات قصيرة األجل، في مرحلة . تتطلب وقًتا للتكيف والتنفيذ المزمعةالمؤسسية  التحوالتهذه 
يجب أخذها بعين  التينقاط ال بعض الستباقالطويل  -األجهزة الجديدة، وعلى المدى المتوسط  لوضعانتقالية 

 .المخطط الجديد االعتبار في

 على المدى القصير

 :االنتقال  قادرة على والتسيير الخصوصي البلدية على المدى القصير، ستكون المواقع تحت تسيير

 م خ ع ـ م و خ م و ر في أجزاء : ارزةبالنسبة لجميع مواقع التر، 

  لدى  اإلشارة إلى ذالكتمت ، اختالل معتبر في التسييربالنسبة لمواقع الواليات األخرى التي تعاني من
 االنتقال اطلب هذيتال . تسيير غير مباشر –م و خ م و ر  على نمط: أو البلديات اإلدارية، القطاعية السلطات

سيحدد العقد . صوصيولجنة التسيير أو المسير الخ (م و خ م و ر)سيتم إنشاء عقد بين : أي تغييرات رئيسية
 من جهة التسيير هذه من جهة، ووضع اإلطار القانوني ألساليبمسؤوليات كل منهما، الحقوق والواجبات، 

 .(م و خ م و ر)، وإضفاء الطابع الرسمي على المتابعة من خالل أخرى

 
 الطويلعلى المدى المتوسط 

حصص ، أو في القريبة المندوبيات دفعاتجميع المواقع إما في  ستكون مسألة دمجالطويل، -على المدى المتوسط 
يتعلق األمر بالعمل على تطوير تشريع يجعل الدمج في الحالة األولى، . (م و خ م و ر)  ل (   م خ ع)جديدة ل 

 م خ ع)إن اإلدماج لكل المواقع في نظام . للمواقع الجديدة ممكنا في الحصص الموجودة و يحدد شروط الدمج
المواقع ذات المردودية القليلة والكثيرة التوازن بين بدراسة لجعل االنتداب حسب المنطقة من أجل  يتطلب القيام(

 .البنية التحتية من أجل تطويروكذلك االستثمارات 
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                                     R2 تطوير التسيير من طرف البلديات 

 و التسيير الخصوصي                                           

 
 الطويل                           على المدى القصير طعلى المدى المتوس              

 
        دمج مواقع التسيير البلدي   .7 تعديل النصوص التي تحكم          .00      

 والية اترارزه       والخصوصي للترارزة في               بين لتمكين التكامل  (م خ ع )       

 (م و خ و ر و –م خ ع )                   والحالية ديدةالمواقع الج      

 

                                                   

 الواليات االخرى     تحديد شروط و طرق االنتقال .2     دراسات تفويض المنطقة  .12    

 لطات اإلدارية و المعلومات لدى الس     ودمج جميع المواقع                          

      و البلديات حول ( ا ج م ص ص)و                                                        

 هجرة المواقع                                                                   

 

 (م و خ م و ر)تحديث عقود  .9                                       

 تسيير غير مباشر مع دمج اإللزام                                                         

 . اإلبالغ  و التسليم و الفعاليةب                                                          

                                                                   
 إعداد ومراقبة هجرة المواقع .30                                      

     الجديدة والمضطربة                                                                   
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  ةالتعرفتطوير سياسة  3ر 

 التسيير البلدي)بناء على إجماع المجلس البلدي : هاطريقة تحديد مستويات األسعار المالحظة أساسا علىتعتمد 
المحددة بشكل تعسفي من طرف  التعريفةأو  ( م خ ع) تعهداتلللالستغالل ودفتر ، حساب (على وجه الخصوص

مرتفعة أو منخفضة، تحدد قدرات النظام لتكون مستدامة سواء كانت  فةالتعرومع ذلك فإن .  (م و خ م و ر)
من وجهة . خارجيةالمتابعة ال و يجب أن تضمن تشغيل وصيانة وتجديد المعدات الفنية  (م شش )بالنظر إلى أن 

يتم قبول األسعار . أقل تعرفةلمواقع القريبة لكون يلمرتفعة أقل قبواًل خاصًة عندما نظر اجتماعية، تكون األسعار ا
 .لحصول على خدمة مياه جديدةالتكاليف الفعلية في كثير من األحيان عندما يتعلق األمر با التي تعكس

تؤدي االختالفات في التعريفات . ال تعد اليوم عادلة (ش م ش)، فإن الظروف التي تم بموجبها دعم على كل حالو
ان غياب سياسة تعريفية تحدد السعر . إلى االتهامات والنزاعات - غير الموضوعية -بين مختلف أساليب التسيير

 .ينالمستهلكقبل  من يد للتعرفةبفهم  جسمح ال ت ،والمسؤولية 

هناك  واذا لم يكن. ة التعريفةفي هيكل انسجامفإنه من الضروري أن يكون هناك  في ضوء المالحظات المقدمة،
 .(م خ ع) الوحدات الموجودةعلى مستوى يمكن ان يوجد على المستوى الوطني، انسجام لهذه التعرفة 

 

 

 ةتطوير سياسة التعريف

 

 تنفيذ خطة اتصال.  05 إقرار الرسوم المطبقة       . 04إجراء دراسة عن         .01                

 التعريفة                      

 

 

 

كبيرة المناطق ال حسب التعريفةدراسة عن  إجراء مكنسي
 :يلي ممافي البلد 

  خدمات المياه من  تكاليفتحديد أهداف تغطية
ت مختلف مسؤوليا تحديدو ،  المستهلك طرف

 تمويل الخدمات؛ب فيما يتعلق الفاعلين

 األشغالورب  تدبمنالالقواعد المالية بين  تحديد: 
 الغرامة/ المكافأة ,  المنتدب رسوم, ضرائبال

 .لمؤشرات األداء تبعا

  التي يتعين اقتراح قواعد لتحديد الهياكل التعريفية
، ثابثة اوغير ثابتة تعريفة: هادفع المستهلك على

و تعريفة  تبعا , لكمية معينة اوغير معينة تعريفة
 .ينالمستهلكلفئة 

  لجعل المياه متاحة لجميع  تعويضالتحديد آليات
 األسر 

  وزارة المياه وسلطة التنظيم تمكن تطوير أداة
 تحديد األسعار للمستخدموالصرف الصحي من 

 .رسوم المندوبين ترتيباتو

بيان إلى يدة بوينبغي أن يقترن تنفيذ سياسة التسعير الجد
      حتى يتمكن الجميع ين، المستهلك، ال سيما من جميع الفاعلين

 من فهم األسباب الكامنة وراء تكلفة المياه بشكل افضل
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 االستدامة االجتماعية: ائز الثالثة لدراسة التسعيركالر

 االستدامة المالية واالستدامة االقتصادية
 

حول  المعلومات يتعين أن تكون تركيبة السعر محددة انطالقا من مستوى جيد من ، فإنهمن وجهة نظر اجتماعية
بعين االعتبار للطبقات األكثر عوزا يمكن أن تكون فوارق السعر مقبولة في  أخذا,  قدرات األسر واستعدادها للدفع

وإذا تقرر أن كانت  ينالمستهلكومقبولة في طرف  محليال واقعال معحالة أن إجراءات تثبيت التعرفة منسجمة 
أو ( تستهدف من هم أكثر فقرا)سمح بولوج الجميع إلى الماء الشروب ، يجب أن تكون عادلة ستك مساعدات هنال

كما يجب أن يكون التفكير في سياسة تعريفية تمكن من ( دون تمييز سلبي )على األقل يتساوى فيها الجميع 
وجد آليات أخرى تمكن من جعل الولوج إلى الماء متاحا من استنطاق الفوارق الموجودة في الحضر والريف وت

 .خالل تجميع المواقع 

 مشترك رئيسي مورد هو الذي (الماء ) كان فإذا ،قيود التوازن المالي لخدمات المياه  ىإل تشير االستدامة المالية 

 سير يضمن ألنه لالستدامة نهم البد  كاليفالت هذه وتحصيل . اليفتك لها  عمومية خدمةل توفير هو  توزيعه فان

 و والبعيد المتوسط المدى على سلبية آثار له سيكون بالتوازن المتعلقة القيود هذه احترام عدم وان جيدة بطريقة الخدمة
 (صحية أخطار) بشرية ، (الخدمة استقرار بعدم مرتبط اإلنتاجية فقد) اقتصادية السلبية االثار هذه تكون أن يمكن
 من تمكن التعرفة تكون بأن يوصي (الهيدرولوجية المائية األنظمة إلنتاج االستيعابية القدرة  تراماح عدم) وبيئية

 الداخلية عةالمتاب وتكاليف بالعملية المتعلقة التجهيزات وتجديد والثقيلة الخفيفة والصيانة التشغيل من حد بأدنى التكفل

 توفير باإلمكان كان وإذا (السنة في مرتين وكيل بمهمة التكفل : المثال سبيل على) الخارجية المتابعة تكلفة من ءازوج

 الطاقة نظام حالة وفي الشبكة وتوسيع تجديد صندوق ( ش ت ت ص) : حساب غرار على التوسعة أو للتجديد  مبلغ

 .الشمسية االلواح تجديد أجل من التوفيرواالدخار أيضا الممكن من الشمسية

 يرفع محفزا سعرا تحتم فهي ذالك على وبناء المائية، المصادر على الحفاظ مفهوم لىإ تشير  االقتصادية االستدامة

 المورد استخدام تكلفة مفهوم يدرج ألنه مهم القيد وهذا .الموارد ندرة بشان ،محليال غير و المحلي ، المستهلك وعي

 من الحد من يمكن حذر مبدأ تطبيق ئمالمال من الجوفية المياه تجديد حول اتدراس غياب وفي .المجتمع لكافة بالنسبة

 فواتير خالل من تجسيدها يتم االقتصادية االستدامة وهذه الجوفية المياه مستوى انخفاض بإمكانية المرتبطة األخطار

 (.الكبار للمستهلكين بالنسبة أعلى تكون 3 بالم تكلفةال) حصص نظام بواسطة تضخيمها يمكن ولكن ، الحجم

 

 : المستخدمين فئة حسب تعريفة ، شريحة بدون أو مع تعريفة ، عشوائية وأ  ثابتة تعريفة : فعيد أن المستخدم على
 
 ؛ األسر جميع متناول في المياه لجعل التعويض آليات تحديد -

 
 تعويض آلياتو للمستخدم األسعار تحديد من الصحي والصرف  المياه ووزارة التنظيمية السلطة تمّكن أداة تطوير -

 .لمندوبينل الرسوم
 

 حتى ، المستهلكين وخاصة ، المعنيين جميع مع والمشاركة بالتواصل الجديدة التعريفة سياسة تنفيذ يكون أن يجب

 .أفضل بشكل المياه تكلفة وراء الكامنة األسباب فهم من الجميع يتمكن
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 المسيرين قدرات تحسين  .4ر : 

 

هي ضعف مستوى قدرة العمال المحليين ، رغم أن بعضهم يعرف و طالعاتخالل االستزها  ابراهناك نقطة تم 
أو بمعدات غير مالئمة يوجد قليل من األشخاص  بصورة سيئةإنجازها  يتمة غالبا لاالصيانة الفعلكن مهنته 

يطهر في هذا المجال وهذا النقص في الكفاءة الفنية على العمل معظمهم  وقد تم تكوين استفادوا من تكوين نظري
 (.خارجي ضروريالتدخل ال)تصليح اإلعطاب  ابان وصيانة البني التحتية ،  عند جليا

 :تجرنا هذه المالحظات إلى صياغة توصيات حول ثالث نقاط 
  اتلكفاءلمرجعي االطار ال .0

 .معايير اختيار المسيرين .2

 .تعزيز جهاز التكوين .3

 :اتلكفاءلمرجعي االطار ال

المرتبطة بها ، ستكون  المهاراتة مياه المهام التي يجب القيام بها ولكل شبك مرجعية تحدد بوجوديتعلق األمر 
وعلى سبيل المثال بالنسبة لالنطمة ،  امظانواع النضرورية لكل نوع من الالكفاءات من  مجموعةهتاك حاجة الى 

بالتسيير الفني  المهام من اجل القيام  متعدديبان يكونوا ن زموسيكون العمال الموجودون بعين المكان ملالصغيرة 
 .والتجاري والمالي

 :معايير اختيار المسرين

، تكون متعلقة بالكفاءات التي يتعين  ياهمناقصات من أجل تسيير شبكات الميتعلق األمر بإدخال معايير في ملف ال
ول وكذا هيكلة تنظيمية توضح طريقة الحص( إداريووتجاري  تعقد فني)المياه شبكة الحصول عليها، تبعا لتعقد 

الصيانة الكهروميكانيكية كفاءات في  قد يتطلب االمر وجودفعلى سبيل المثال . على مختلف العمال تبعا لكفاءاتهم 
 .الشبكاتجميع ن بها الحصول على هذه الكفاءة في وتحديد الطريقة التي يمك

 .يتم ادراج مخطط تكوين وتحسين خبرة للفاعلين المحليين في ملف المناقصة

 :التكوين تعزيز أجهزة

يتمركز . وتكلفة التكوين في شبه المنطقة عالية. صة لمهن الماء في موريتانيا ال توجد مراكز تكوين مخص
 .سط الريفياخل المدن وليس بالودلمكونين ا

عرض ،  توجيهها مباشرة إلى عمال الميدان يجب التي تكوينالآليات  تطوير:يستنتج من ذلك بالدرجة األولى 
 .وتنوع العرض إمكانه أن يرفع من مستوى الكفاءةه لمكاتب الدراسة والرقابة بموجالتكوين ال

معالجة وأنظمة الطاقة الشمسية و الميكانيكيةالمياه، الكهرباء /  السباكةسيتضمن التكوين مختلف المهن ، وهي 
 .تقاريرال وإعدادالمتابعة الفنية والمالية والتسيير  وأدوات التسيير التجاري والماليوالمياه 

ويتعين أن تكون  الدائمة رسوم بيانية لمختلف الوحدات وعمل مخطط للمهام تتمثل في دعامات  وضعيتعين 
 .لطرق التكوين والجمهور المستهدف مالئمة الوحدات 

لتسيير الخدمات وهذه األدلة  المحددة وملصقات ، حول الجوانب المشتركة إنجاز أدلةمن جهة أخرى ، 
 منتظمةبصورة  المزاولعلى سبيل المثال التكوين ف)عملية التكوين سهلة بالنسبة لكل الفاعلين  ستجعلوالملصقات 

, اتي يتعين انجازها، األعمال المتكررة المياهتسرب تصليح ,  االستباقيةيانة خطط الص( : عاريمن طرف المش
 الخ...لتسيير التجاريوا ,الشمسية  لوحات الطاقة,  دات الكهربائيةأدوات التسيير ، صيانة المول

 .مكملةأن تكون  على التي باالمكان تنفيذهالية يتم اقتراح طرق التكوين افي الصفحة المو
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 التعريف بطرق التكوين : 6جدول رقم 

 

 المحددات/العوائق النتائج الخصائص طريقة التكوين

في  موجودمركز تكوين 
 انواكشوط 

حصص لعدة أشهر إلى :  المدة
 .سنواتعدة 

تكوين مهني : الجمهور المستهدف
 ألشخاص يعملون أو تالميذ جدد

 .ن أسهلتكوتعبئة األساتذة 
تشاركية في التكلفة داخل 

تكوين .المعاهد الموجودة 
يمكنه ادماج  نظري أكثر عمقا

حصص موجهة إلى مكاتب 
 .الرقابةدراسات و

تسيير  .تكلفة االستثمار معتبرة
فة تكل.تحديده  يتعينالمركز 

 .التكوين معتبرة

 داخلتكوين المركزي 
قواعد )مراكز ثانوية 

على سبيل ر ,و,م,خ,و,م
 (المثال

حصص لعدة أشهر إلى :  المدة
: الجمهور المستهدف.عدة سنوات 

تكوين وتحسين خبرة لألشخاص 
 .العاملين

 امكانية تعبئة وكالء 
 ور,م,خ,و,م

من التبادل بين النظراء تمكن 
 قريبينين مرجعيالمكونين ال.

تكوين  .مواقع التدخلمن 
 .تطبيقي

أن تكون  يمكنتكلفة التسيير 
 مقبولة 

المراكز في ستثمار التكلفة ا
العمال الذين تعين توفيرهم .
 (مكونينال).

من تكوين تطبيقي مع فريق  غير الدائمةات التكوين
بجولة في  يقومونمكونين ال
 .مواقع في مجال للتدخلال

 .عدة أيام من يوم إلى: المدة 

االشخاص : الجمهور المستهدف
 .العاملين

ليست هناك :الجهاز  ضعف
 .ضروريةالتكوين المراكز 

 مالئمتكوين تطبيقي 

 . تكلفة التكفل بالمكونين
 مسبقاالمكونين  على اشراف

التكوووووووين مووووووون طووووووورف 
 :المشاريع

وضع شبكات اثناء تكوين العمال 
 .الماء الصالح للشرب

 عدة أياممن يوم إلى : المدة 
االشخاص : الجمهور المستهدف

 .العاملين

. مشاريعمن طرف التمويل ال
 .مالئمتكوين تطبيقي و

ضرورة  الطابع المحدد
 .نسجام حصص التكوينال

على  اإلشراف الفعلي
 .التكوين

 

 

 

 (4ر) المسيرينتعزيز قدرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنجاز ونشر أدلة وملصقات. 11 انجازدراسة حول تكوين. 11

 

معايير في ملف إدماج .11

 المناقصة بالنسبة ل

 (ش م ص ش)         
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 تعزيز المتابعة الداخلية، والخارجية والتنظيم.  6ر/5ر 

 

( المتابعة الداخلية)يوجد من بين العوامل األساسية الستدامة الخدمات ذلك العامل الذي يختص بآليات المتابعة 
، أو يتم اتخاذ أفضلون هنالك متابعة، أو استالم للحسابات، فإن الخدمة تكون وعندما تك(. أو آلية الضغط)والرقابة

أي شكل من أشكال بدون وجود  يتم تسييرهاولكن العديد من المواقع . إجراءات من طرف السلطات المنتدبة
 .جهاز للتنظيموجود بدون  المتابعة و

 :وتتطلب المتابعة ثالث مراحل
بسبب نقص في العدادات، و في الوقت الحالي  مضمونةه المكونة ليست وهذ :إنتاج و أرشفة المعطيات .0

 .اإلجراءات الخاصة بجمع وأرشفة هذه المعطياتودوات نقص حاد في اال

لنظام، وبالقدرة انتائج ة بإعطاء المعلومات حول وتسمح هذه المرحل :تحليل المعطيات وإنتاج التقارير .2

بالرغم من أن هذه المكونة توجد في عدد من المواقع، فإن التقارير و. النتائج و اتخاذ القرارات ابالغعلى 

 .تكون مختصرة في الغالب وبالتالي ال يتم تحليل المعطيات بشكل تام

 المستهلكينوتضمن هذه المرحلة شفافية الخدمة، وتسمح بتقديم تقرير إلى  :نشر ومناقشة حالة التسيير .3

نة في الوقت الحالي بصفة أساسية من طرف لجان التسيير وهذه المكونة مضمو. الموسسيينوالفاعلين 

من ( و م ص ص)مقدمة ل سنوية ، بلدية  استرجاعاتكما توجد هنالك أيضا . لدى الجمعيات القروية

 (.م م ع)، وذلك في إطار (ت م س)طرف 

: ة الخدمة لجودهو عامل ضروري  أن وضع المسيرين تحت الضغط من طرف فاعل خارجيومن الجدير بالمالحظة 
، الحاكم، سلطة التنظيم، المديرية العامة لـ (ا ج م ص ص)الجمعيات القروية، جمعيات مستخدمي الماء، البلديات، 

الخاصة بالخدمة بسبب عجز في التسيير تتضاءل في مثل هذه الوضعيات، أو يتم  االختالالت(. م و خ م و ر)
ويكون دور البلديات أو السلطات اإلدارية مقتصرا . زيارتها تمتالحال في عدة مواقع  هوتغيير المسيرين، كما 

وال يوجد سوى القليل من جمعيات . في غالب األحيان على تسيير النزاعات بدال من متابعة منتظمة للخدمات
 .الجمعيات هو الدفاع عنهمين، في حين أن دور هذه المستهلك

بسبب كونها مسألة كفاءة تخص الفاعلين، فهي محدودة  على زيادةومع ذلك فمن الالزم التذكير هنا أن المتابعة، 
مع وضع تمويل  ضروريووضع جهاز للمتابعة هو أمر . عن مهام وأجور وكالء المتابعة أساسا الناتجة، تكلفتها

 .لهذا الجهاز

 :المتابعةمن ويجب أن نفرق بين أربع مستويات 

يات األساسية ذات األولوية ات نفع عام وتستجيب للحاجخدمة الماء هي خدمة عمومية ذ :التقارير المنتظمة. 0
وهذا األمر يجب أن . خدمة الماء الخاصة بهب يتعلقفيما حقيقة معطيات أداء  يقدم،وكل مستغل يجب عليه أن 

 .شهرية وبتقرير سنوي ويتعلق األمر بوضعية. على الجميعيكون إلزاميا بشكل دائم 

. فضلضغط على المستغل من أجل ضمان خدمة أبعة المحلية مستوى أول من الالمتا ينتج عن :المتابعة المحلية.2
وبإمكان البلدية كذلك أن تقوم مقام أحد (. ج س م)حاليا في القرى التي يوجد بها  يتم القيام بهاوهذه الوظيفة 

 .الفاعلين في مجال المتابعة المحلية

ماء من خاللها آجال ي و مستقل يحترم مسير خدمة اليتعلق األمر بالرقابة بشكل خارج :الرقابة الخارجية. 3
وهذه ..، ساعات االفتتاح، كميات الماء المقدمة، مدة إصالح األعطاب، و توسعات الشبكة، الخالتعرفة: عقده

 (.س ت م) أو إلى  رب العملإلى  يتم اسنادهاالوظيفة 
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 التقارير  عدادتوصيات من أجل المتابعة الداخلية وإ

 

 :يكون من الضروري، يكون باالستطاعة تجميع المعطيات وتحليلهاأجل أن  من
  وتركيبها من طرف  العداداتهذه  شراءويمكن أن يتم  وجاهزة للتشغيل العدادات موجودةأن تكون

 .المسيرين مباشرة

 جل س،  الفواتير، دفاتر الصيانة سجل الضخدفاتر :  أدوات التسيير متوفرة في عين المكانكون أن ت

 .ونشرها لدى المسيرينيمكن تطويرها نماذج ثابتة  .  دوريةالصندوق ، تقارير 

 التوثيق ونشر المعطياتو ن يكون العمال مكونين على الكتابةأ. 

  مهام المسيرالمتعلقة برقابة والالمتابعة  عنأن يتم تكليف شخص بالمسؤولية 

 

 

 

 تابعة الداخليةتعزيز الم. 5ر                                   

 

 

 جهاز المتابعة الداخلية                         عدادات االنتاج                     

 

تحديد المصادر   :تعزيز جهاز المتابعة. 20

البشرية المتوفرة واإلجراءات واألدوات 

 .ةونظام المعلوماتي

إلزام مسير  المياه بتجهيز شبكاتهم  11

 معيار الجودةإنتاج مطابقة ل تبعدادا

 

 ورشات محلية للتكوين ونشر. 22

 نظام    متابعة             

 

اإلدخال في العقود لعبارة تقضي . 21

 بالمسؤولية عن تجهيزات العدادات

 

 متابعة وتقييم جهاز المتابعة  02 

 

 

 
 توصيات حول المتابعة الخارجية والدعم االستشاري

بة التنفيذ ،سواء بالنسبة لما يتعلق بالوسائل البشرية أو المالية ، بيد أنه يجب يمكن أن تبدو المقاربة المقترحة صع
النصوص المعمول بها التي تتطلب إجراءات صارمة وطرق  بواسطةالتفريق ببين طرق التسيير المعترف بها 

 يتعين تطويرهاهذه أن طرق التسيير  ضعيفة إالالتسيير األخرى غير المعهودة والتي يمكن أن تكون المتابعة فيها 
 .ويقترح الجدول أدناه الطرق التي تمكن من هذه المتابعة الخارجية لمختلف أنواع التسيير 

 النماذجمراحل معينة حتى يكون باالستطاعة تطابق  حسبأجهزة المتابعة الداخلية والخارجية يتم وضع يجب أن 
 . مع الواقع الميداني
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 بعة الخارجية والتنظيماتعزيز المت . 6ر                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعيين : المتابعة المحلية

 م.جهات تنسيق ج س

 

 

التسيير البلدي 

 والخصوصي

 

      

 .و.م.و.ع.م.م    

 ر.و.ا.خ        

 

 

 اإلطار المؤسسي

   تحديد إجراءات   .29 

تعيين جهات تنسيق 

 ومهامها. ش.ص.م.ش/

  تكليف . 01

 خ .ص.م.ج.ا

بمسؤولية والبلديات 

 المتابعة  

 القيام بزيارات  .25

  متعددة للمراقبة 

 والمتابعة

            تحديد نماذج  . 24

 ومؤشرات ثابتة

 للتقاريربالنسبة 

 

 ص.م.ج.تكليف ا . 31

   خ والبلديات بمسئولية  

 التواصل مع القرى  

 

 إبالغ المسيرين   .28

بإلزامية تقديم التقارير 

   واستالمها

 

إبالغ المسيرين  .26

بإلزامية تقديم 

   التقارير واستالمها

 

    القيام بالمتابعة .30  
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 خاتمة
 

 ووافقت عليها فيها وزارة المياه اشراك يتمإن التوصيات التي استخلصت من هذه الدراسة لن تكون لها فائدة إذا لم 
 .متابعة سياسة توفير خدمات المياهفي  تشكل فاعال رئيسيا النها

ويجب ان تكون من اعلى سلطة ، ة حقيقية ووسائل ويتعين ي، البد من إرادة سياس هذه التوصيات ومن أجل تنفيذ
ويمكن رصد الوسائل بطرق مختلفة وأساسا . يجب عقدها على مستوى الوزير وديوانه  تشاور من خالل جلسات

 خدمة الماء مدا خيلمن خالل 

وزارة المياه والصرف الصحي من الممكن دمجها في  التي صادقت عليهاأن تكون هذه التوصيات  غيينب
 .خطط عملها وطنية وفي تهاتيجيااستر

نشاطات خصوصية : بعض التوصيات يمكن أن تكون أيضا موضعا لبرامج من طرف الشركاء الفنيين والماليين 
المشاريع في  او ادخال تطبيقات.( المتابعة ، إلخ إوضع آليات ،  التعرفةمثل التكوين ، دراسة )يتم التكفل بها 

 (.أنظمة المتابعة ، إلخ تجربة، في الدراسات وزارة المياه اشراكمثل )جديدة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©كريت
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 المصطلحات

 
ستخدمة ومن الضروري استخدام بعض المصطلحات التي تحيل إلى مفردات لغة م كبيرتم في هذا التقرير بشكل 

 ومن جهة أخرى، تم فيما يلي تعريف بعض المصطلحات التي تحيل إلى. تبيينها من أجل أن تكون مفهومة المعاني
 .مفاهيم محددة في مجال قطاع المياه

 

. خدمة ذات نفع عام ال يمكن االستغناء عنهاهي السلطة المسؤولة عن تنظيم  :رب العملالسلطة المنظمة أو 
بمعنى أن مسئولي هذا الكيان قد تم انتخابهم من طرف )األمر، في أغلب األحيان بكيان عمومي أو سياسي  ويتعلق

 (.المواطنين

وغالبا ما تكون . وتضمن السلطة التنظيمية توفير الخدمة حسب النظم المعمول بها، والتي تلبي التطلعات المحلية
 رب العملالنظام، وهذا هو السبب في تسميتها بمصطلح نها م يتكونمالكة للمنشآت التي الهي  المنظمةالسلطة 

وفي موريتانيا، تكون السيادة على منشأة خدمات الماء الصالح للشرب في . مطلقاولكن هذا األمر مع ذلك ليس 
أصبح من الممكن للبلديات أيضا القيام بهذه  2115ومنذ سنة . غالب األحيان لوزارة المياه والصرف الصحي

 .الوظيفة

رب هو الشخصية المعنوية التي يسند لها تسيير الخدمة عن طريق توقيع عقد انتداب للخدمة العمومية مع  :المنتدب
 .يتم إقراره من طرف سلطة تنظيم الماء في موريتانيا العمل

 

ي، هي الصيغة التي تقوم السلطة العمومية بمقتضاها بإسناد، كلي أو جزئ(: م م ع)مندوبية الخدمة العمومية 
وعندما . لتنفيذ خدمة عمومية ترتبط بصالحياتها إلى طرف ثالث، عمومي أو خصوصي، يعرف بمصطلح المنتدب

ويمكن أن (. ش ع خ)الخصوصية  –يكون المنتدب كيانا خصوصيا، يتم غالبا استخدام مصطلح الشراكة العمومية 
لية الموكلة إلى المنتدب، كما هو الحال المسؤو نونية حسب مجالتأخذ مندوبية الخدمة العمومية عدة أشكال قا

 .بالنسبة لعقد اإليجار، الذي هو الشكل الشائع بصفة واسعة في موريتانيا

 

ويتخد . بلدةالبالتنفيذ اإلجمالي للخدمة داخل هو الشخصية الطبيعية أو المعنوية المكلفة وظيفيا  :المستغل/ المسير
، بينما يمكن للمسير كذلك أن يكون (لة المنتدب على سبيل المثالحا)المستغل شخصية تختلف عن السلطة المنظمة 

 (.اإلداري -حالة التسيير الجمعوي )سلطة تنظيمية في حد ذاتها 

 بلدةل خدمة على مستوى هو الشخصية الطبيعية المكلفة كليا أو جزئيا بمسؤوليات مرتبطة باستغال : سؤولالم
خدمة أو أن الويمكن للمسير أن يتولى لوحده استغالل (. سيير التجاريالتشغيل، الرعاية، الصيانة الخفيفة، الت)

وفي مجال التسيير غير المباشر لـ .، أو المحصل، أو المختص في مجاري الصرفيقومون بالتشغيليستعين بعمال 
ة يتحمل المخاطر المرتبط و يدفع له ضريبة و( خ م و ر م و)، يقوم المسير بتوقيع عقد مع (م و خ م و ر)

( م و خ م و ر)، يكون المسير موظفا من طرف الـ (م و خ م و ر)وفي مجال التسيير المباشر لـ . باالستغالل
، يتم تكليف البلديوفي مجال التسيير  ,يتعين علية المحافظة على جودة النظام تحت مسؤولية رئيس المركز و

 .المسير من طرف لجنة التسيير بعدد معين من المهام

 

وغالبا ما يخضع . هو الصيغة التعاقدية التي تسند بموجبها خدمة عمومية إلى طرف ثالث :التفويضبالتسيير 
 اجريكون فيه  هو إبرام عقد بالتفويضحيث يتم اعتبار أن التسيير : لمعنى أكثر تقييدا بالتفويضمصطلح التسيير 

 .نتائج االستغاللل تابعا لدرجة كبيرة للمفوض له

 

ولكنننا مع ذلك نفرق في هذا . بالتفويضكون التسيير الخصوصي مرافقا في الغالب للتسيير ي :التسيير الخصوصي
الذي بموجبه يكون المشغل الخصوصي مسئوال عن مجموعة المهام التي تسمح  بالتفويضالتقرير بين التسيير 
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ال تكون ( معنويةأو )والتسيير الخصوصي الذي يحيل إلى شخصية طبيعية ( لمفوض لها)خدمات الماء  شغيلبت
 .مسؤولياتها المرتبطة باستغالل خدمة الماء محكومة بعقد منظم من طرف سلطة تنظيم الماء في موريتانيا

 

من  المرصودةالسياسات، واالستراتيجيات واألدوات : في مجال قطاع الماء، يشمل تسيير األمالك: تسيير األمالك
. د وتقييم األمالك التي يمتلكها القطاع أو التي تم إسنادها لهطرف سلطة عمومية من أجل معرفة، وتطوير، وتجدي

إنشاء المخطط التوجيهي، وإعداد، ووضع ومتابعة : ويمكن أن يشمل ذلك على وجه الخصوص المهام التالية
، هالتمويل وزيادت، تسيير العقارات، البحث عن (إعادة التأهيل، التجديد، توسعة البني التحتية)برنامج االستثمار 

 ...(. البيانات، قاعدة ت ن ا)األمالك  نظام، تسيير رب األشغال ورب العمل

 

يصف هذا المصطلح الترتيبات التعاقدية أو التأسيسية التي يتم عن طريقها ضمان التسيير من  :التسيير العمومي
المجموعة و طرف الدولة، أو المجموعات المحلية أو من طرف مؤسسة عمومية موضوعة تحت رقابة الدولة أ

اإلدارة المباشرة، اإلدارة التي تتمتع )ويمكن أن نجد صيغا مختلفة للتسيير العمومي في مجال اإلدارة . المختصة
(. باستقاللية مالية، عدة أنواع من المؤسسات العمومية التي تتمتع باالستقاللية المالية وبالشخصية المعنوية، الخ

 .بالتفويضي أو مع التسيير وهو يتعارض من التسيير الخصوص

 

بين الهيكل التنظيمي  ترابطوالمفهوم يحيل إلى . المعقدة األنظمةتنظيم هي مجموع طرق تسيير و :الحكامة
تمثيل )مشتركة قيم ذاتية أو و ....( االقتصادية، السياسية ) العملية، قواعد (المسؤوليات تشاركالفاعلين و)
 (.مصالحو

 

بتثمين نوعية الخدمة  تمكن منألرقام التي مجموعة من اغلب األحيان، عبارة عن يكون في أ :مؤشر األداء
و تسمح بتقديم  مساعدة السلطات في متابعة وتقييم المشغلينمهمتها وتكون . والمحافظة على مستوى جيد للمنشآت

را للبيئة و األداء بوصفه مؤش يمكن تصنيف مؤشر. تقرير عن تسيير الخدمة على المدى القصير و المتوسط
 ...الوسائل و النشاط و نتائج الفعالية الخ

 

االستخدام الشائع  نا إلىدتعيوهذه العالقة (. طبقا للتعريف السابق)بشكل عام، يعتبر المشغل هو المستغل  :المشغل
 ة، الخ،في موريتانيا ويعني الشخص المكلف بالمهام التقنية كإطالق تشغيل المضخات، و صيانة المولدات الكهربائي

 

وهم مكلفون على . هم العمال المؤجرون من طرف مسير خدمة الماء الصالح للشرب :مسئول العدادات/ السباك
في حالة الخدمات الصغيرة،  يكون شخصا واحداويمكن أن . التوالي بصيانة الشبكات وبكشف مؤشرات العدادات
 .وفي الحالة العامة يكونون عبارة عن عدة أشخاص

 

هو الفاعل المكلف مقابل رسوم، بإنجاز مهمة أو عدة مهام نوعية تدخل في تنفيذ الخدمة، دون  :ةمقدم الخدم
رب ولكن غالبا ما تكون ضمن عالقة تعاقدية مع المسير أو مع )ين المستهلكالدخول في عالقة تعاقدية مباشرة مع 

 (.العمل

التي تكون مسئولة عن رقابة تسعره و نظم  الوكالة الحكومية المتخصصة هي (:بمعنى وكالة التنظيم)المنظم 
ويكون المنظم . ين، وكذلك مسئولة عن مراقبة أداء المشغل وعن حثه على تحسين أدائهلمستهلكالخدمة الخاصة با

موصوفا باالستقاللية عندما يكون مستقال عن السلطة التعاقدية، أو عن الكيانات الحكومية األخرى، أو عن المشغل 
 .المعنية األخرى أو عن األطراف

 

هو مجموعة التقنيات التي تهدف إلى المحافظة على التوازن بين مختلف المصالح واالنسجام اإلجمالي  :التنظيم
ومن وجهة نظر العلوم السياسية، فإن التنظيم هو مجموعة العمليات التي تهتم بتصميم القواعد، وباإلشراف . للعمل

ت إلى المتدخلين وتسوية النزاعات عندما ينظر إلى نظام القواعد بوصفه غير على تطبيقها، وكذلك بإعطاء التعليما
حيث ال يكون من ) تلقائيالتنظيم ال( أ: )ويجب أن نفرق بين عدة أشكال من التنظيم. مكتمل أو غير دقيق

ن طريق السوق التنظيم ع( ب)، (الضروري القيام بأي تدخل، ويقوم الفاعلون ببناء العالقات التي يرون أنها مفيدة
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التنظيم عن طريق ( ج)، (يقوم الفاعلون أنفسهم بإعداد القواعد الواجب احترامها: التنظيم الذاتي)وعن طريق العقد 
و يتم وصف هذا النوع : يكمن أن تتم ممارسته من طرف إدارة أو من طرف سلطة إدارية مستقلة: السلم اإلداري

 ...الخ( د)من التنظيم أيضا بالتنظيم من طرف وكالة، 

 يتعلق األمر بنشاط يتم تنفيذه في إطار المصلحة العامة  الواسع،بالمعنى  :العامةالخدمة 

تطور )ين والمالئمة المستهلكومن حيث المبدأ فإن الخدمة العامة تستجيب لمبادئ استمرارية الخدمة ومساواة 
 .(والتقدم التقنيين المستهلكطرق الخدمة تبعا لحاجة 

القواعد الخصوصية للتسيير التي تختلف عن  الحق العام ويتم تحديد هذه معظم  ،الخدمة العامة تستدعي جودة 
خاصة الخدمات  العمومية ذات )الجمهور وإن تنظيم أو تنفيذ بعض الخدمات العمومية  كثافةالقواعد عن طريق 

 .خصوصية  يمكن أن تكون موكلة إلى شخصيات عمومية أو شخصيات( يالطابع الصناعي والتجار

والتسيير  تطويرتكون له مهمة ال( عمومي ، خصوصي وأحيانا ذو  طابع مزدوج  )مجتمع  : الجهة المالكة
ما تكون مجال معين وعادة في وتوظيف الممتلكات وحقوق المنقوالت الثابتة ( ليا ا، محاسبيا وم بصفة طبيعية)

 .مطلقاام وهذا بالطبع ليس يتكون منها النظالتي لتشييدات الجهة المالكة هي صاحية ا

واألطراف بصورة مستمرة ، تبعا لمؤشرات يتم اختيارها لتزويد المسيرين متابعة تجميع المعلومات  :ةالمتابع
التقدم الذي تم إنجازه واألهداف التي تم بلوغها ، فالمتابعة هي مسلسل تقني واقتصادي مستمر لتجميع بالمعنية 

داف التي قياس الفوارق بين المرجعية والفعالية الحقيقية خاصة في ما يتعلق باأله وتحليل المعلومات مما يمكن من
 .تم بلوغها وجودة الخدمة
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