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مقدمة
لم يعد التنظيم إلاداري الكالسيكي للدولة يتالءم مع الوظائف الحديثة للدولة ،السيما
تلك املتعلقة بامليدان الاجتماعي أو الاقتصادي أو املصرفي ،و يرجع السبب في ذلك لكون إلادارة
العامة التقليدية غير محايدة عند معالجتها للنزاعات املطروحة في املجالين الاجتماعي و
الاقتصادي ،كما أن للدولة نشاط بالغ ألاهمية في املجالين املذكورين  ،مما يجعلها طرفا في
النزاعات الاقتصادية و الاجتماعية.
هذا من بين أهم ألاسباب التي أدت إلى إنشاء مؤسسات إدارية جديدة ،تدعى ب"السلطات
إلادارية املستقلة " واملسماة كذلك ب"سلطات الضبط" و هي مؤسسات جديدة من مؤسسات
جهاز الدولة في الجزائر ،ولم يظهر هذا النوع من السلطات في القانون إلاداري الجزائري إال في
بداية التسعينات  ،التي يجاوز عددها حاليا الثالثة عشرة سلطة .ومن بين هذه السلطات سلطة
ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها والتي تعمل على ضبط قطاع املياه والعمل على املوازنة
بين املصلحة العامة واملصلحة الخاصة للمستعملين للمياه ،وهي موضوع بحثنا وإلاشكال الذي
يطرح نفسه هو حول طبيعة هذه السلطة و حول مدى امكانها ضبط قطاع املياه؟
إن إلاجابة على هذا إلاشكال يتطلب تقسيم املوضوع إلى ثالث مطالب أساسية :
املطلب ألاول :إلاطار املفاهيمي لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
املطلب الثاني :صالحيات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
املطلب ألاول
إلاطار املفاهيمي لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
لقد تم احداث سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه تجسيدا ملسار إعادة هيكلة املؤسسات
املكلفة باملياه والتطهير  ،وفيما يلي سنقوم بتحديد مفهوم هذه السلطة وألاساس القانوني الذي
يشكل مصدا قانونيا لها ،ثم تبيان أهم السمات التي تتميزبها عن بقية السلطات إلادارية املستقلة
ألاخرى.
الفرع ألاول :تعريف سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
على اعتبار أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة لذا سنحاول تحديد
مفهوم السلطات إلادارية املستقلة وبخصوص هذه املسألة فقد اجتمع الفقه على أنه ال يمكن
وضع تعريف دقيق للسلطات إلادارية املستقلة عموما نظرا الختالف أنظمتها القانونية والختالف
نشاطها ،غير أن ألاستاذ  1Yves Guadementعرفها على أنها:
« L’autorité administrative indépandante se caractérise en droit strict par la conjonction
de troit critére; on constatera que cependant on à parfoit tendance à etendre cette

appellation à des organismes qui d’éprouve d’un véritable pouvoire de décision, exercent
des conpétence qui ne sont que d’avis mais avec une autorité particuliére.
Les critéres dont la réunion caractérise l’autorité administrative indépandante sont le
”… pouvoir de prendre des actes administratif

واملعنى أن السلطات إلادارية املستقلة تتمتع بسلطة اتخاذ القرار لدى ممارستها ملهامها
واختصاصاتها على الرغم من عدم خضوعها ألي نوع من أنواع الرقابة رئاسية كانت أم وصائية.
وعلى العموم يمكن تعريف سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه على أنها هيئة إدارية عمومية
غير قضائية تتمتع بالشخصية املعنوية هدفها ضبط قطاع املياه وتحسين عالقة إلادارة بموظفيها
مع ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية – وزارة املوارد املائية -لدى تأديتها ملهامها .وهذا مما
2
يستشف من نص املادة  56من قانون املياه.
الفرع الثاني  :ألاساس القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
تم احداث هذه السلطة بموجب املادة  56من القانون رقم  12-56املتعلق باملياه والتي تنص
على" :يمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة .تكلف سلطة
الضبط في إطار التشريع الجاري به العمل وأحكام هذا القانون بالسهر على حسن سير الخدمات
العمومية للمياه مع ألاخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة مصالح املستعملين "...
وتطبيقا لذا النص صدرت العديد من النصوص التنظيمية التي نظمتها وهي على التوالي:
املرسوم التنفيذي رقم  353-50املؤرخ في  22سبتمبر  2550واملحدد لصالحيات وكذا
قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها ،والذي تضمن  22مادة
قسمت إلى خمس فصول:
 تضمن الفصل ألاول أحكاما عامة
 تضمن الفصل الثاني صالحيات هذه السلطة
 تضمن الفصل الثالث تنظيم و تسيير هذه السلطة
 تضمن الفصل الرابع أحكاما مالية
 وتضمن الفصل ألاخير أحكام ختامية
القانون رقم  56-50املؤرخ في 11أكتوبر سنة  2550واملتضمن املوافقة على ألامر رقم -50
 51املؤرخ في  22جويلية  2550واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة .2550
القانون رقم  55-50املؤلرخ في11أكتوبر سنة  2550واملتضمن املوافقة على ألامر رقم -50
 52املؤرخ في  20جويلية  2550املعدل واملتمم للقانون رقم  12-56املؤرخ في الرابع من
أوت  2556واملتعلق باملياه .
املرسوم التنفيذي  251-15املؤرخ في  21أكتوبر  2515واملتضمن املصادقة على القانون
ألاساس ي ملستخدي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه والذي يهدف إلى تحديد
القواعد ألاساسية املطبقة على مستخدمي هذه الهيئة ،ويتضمن بدوره أربعة فصول:

 تضمن الفصل ألاول حقوق وواجبات مستخدمي سلطة ضبط
الخدمات العمومية للمياه.
 تضمن الفصل الثاني هيكلة مناصب العمل وتحديدها.
 تضمن الفصل الثالث عالقات العمل ما بين الهيئة ومستخدميها
 تضمن الفصل الرابع العقوبات وإلاجراءات التأديبية
الفرع الثالث :سمات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
تتسم سلطة ضبط املياه بالعديد من السيمات التي تميزها عن بقية السلطات إلادارية
املستقلة ومن بين هذه السيمات لدينا:
أوال :السلطة
بالرجوع إلى نص املادة الثامنة من املرسوم التنفيذي رقم  353-50فإن لجنة الضبط تتمتع
بكل السلطات الضرورية ملمارسة صالحيات سلطة الضبط في حدود التشريع والتنظيم
املعمول بهما فتتولى بذلك سلطة تنفيذ أحكام تسيير الخدمات العمومية للمياه السيما في
عمليات تفويض التسيير  ،والسلطة التي خولت سلطة ضبط املياه ليست سلطة بمفهوم
السلطة التي تتمتع بها السلطات التقليدية" ،السلطة التنفيذية -التشريعية والقضائية -لكن
هي سلطة بمفهوم إعطاء هذه الهيئات القدرة في اتخاذ قرارات تمكنها من مباشرة
الاختصاصات التي استحدثت ألجلها بكل فعالية ومصداقية ،3وتبقى أعمالها بمثابة أعمال
إدارية ،تخضع لرقابة القضاء إلاداري.
ثانيا :الطابع إلاداري
ّ
ينص في ّ
ّ
كل الحاالت على
املشرع الجزائري عند استحداثه للسلطات إلادارية املستقلة لم
ّإن
ً
ّ
الوطنية
أحيان تغاض ى عن ذلك كما هو الحال بشأن اللجنة
الطابع إلاداري لهذه الهيئات  ،بل
للتأمينات ،أو اللجنة الوطن ّية ملكافحة الفساد  ،لكن في الحقيقة ّ
فإن الطابع إلاداري لهذه الهيئات
يكرسه ال ّ
املشرع صراحة من خالل النصوص أو لم ّ
ّ
سواء ّ
شك فيه ،وتبرير ذلك أنها وسيلة
كرسه
ّ
ّ
التقليدية ،ملا للمجاالت
تم اللجوء إليها لتلبية حاجيات جديدة ال تصلح لتلبيتها املرافق إلادارية
ّ
ّ
وخصوصية ،وفيما يخص سلطة ضبط املياه ،أضفى
التي تتدخل فيها هذه الهيئات من تعقيد
املشرع الجزائري على سلطة ضبط الخدمات العمومية الطابع إلاداري صراحة بموجب املادة
 56من القانون رقم  12 -56املتعلق بالياه حيث ذكرت املادة أنها سلطة إدارية مستقلة تدعى
في صلب النص سلطة الضبط ،2تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي.
ثالثا :الاستقاللية

أهم املؤشرات التي تبين استقاللية السلطات إلادارية املستقلة يظهر من خالل الاستقالل املالي،
ّ
ّ
خاصة ،6إلى جانب وضع سلطة ضبط املياه
املشرع الجزائري بصفة
والذي اعترف به
املستقلة لنظامها الداخلي.6

 -1بالنسبة لالستقالل املالي فيعتبر من بين أهم الركائز ألاساسية املبينة لالستقالل الوظيفي،
والاستقالل املالي ّ
املكرس عند معظم السلطات إلادارية املستقلة باستثناء مجلس النقد والقرض،
ّ
بالشخصية املعنويةّ ،
بالتالي تبقى تابعة إزاء السلطة
واللجنة املصرفية بما أنهما ال يتمتعان
التنفيذية من حيث التمويل غير أن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه على الرغم من أنها
مستقلة إال أنها تخضع لرقابة جهة الوصاية النها إذا كانت تشكل صورة من الالمركزية في جانبها
املرفقي فان ذلك ال يعني قطع كل عالقة بينها و بين سلطة الوصاية .بل تظل خاضعة لنظام
الوصاية .فمن حق الوزارة املكلفة باملوارد املائية أن تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم
خروجها عن املجال املحدد لها .وهذا أمر تفرضه مقتضيات املصلحة العامة اذ القول بخالف ذلك
يعني ببساطة اطالق يد املرفق في القيام بكل ألاعمال وهو مايؤدي في النهاية الى إساءة استعمال
هذه الحرية..
-4بالنسبة لوضع الهيئة املستقلة لنظامها الداخلي أي حرية سلطة ضبط املياه املستقلة في
اختيار مجموع القواعد التي من خاللها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها ،دون مشاركتها مع أي جهة
أخرى وبالخصوص السلطة التنفيذية ،غير أنه يالحظ أنه تم إخضاع النظام الداخلي لسلطة
الضبط املستقلة للمصادقة عليه من السلطة التنفيذية .2
املطلب الثاني
صالحيات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
احدثت سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه تجسيدا ملسار إعادة هيكلة املؤسسات املكلفة
باملياه والتطهير ،ولجوء السلطات إلى تجربة التسيير املفوض للخدمات العمومية ،0وبموجب
النصوص القانونية املنظمة لها تضطلع بالعديد من الاختصاصات منها ما هو رقابي ومنها ما هو
تنظيمي ومنها ما هو استشاري.
الفرع ألاول :الاختصاصات الرقابية
تضطلع سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه بالعديد من املهام الرقابية نذكر منها:
السهر على احترام أصحاب الامتياز واملوكلة لهم الخدمات العمومية للمياه لاللتزامات
املوكلة لهم بموجب عقد الامتياز  .0وفيما يخص تحديد طبيعة عقد الالتزام هذا فقد

ذهب العميد ديجي الى القول أن عقد إلامتياز عمل مركب فهو من جهة يتضمن أحكاما
تعاقدية ال تعني سوى أطراف العقد دون سواهم كاألحكام املتعلقة بحقوق أطراف العقد
والتزاماتهم .ومن جهة أخرى يتضمن العقد أحكاما تخص املنتفعين كأحكام املالية
املتعلقة بالرسوم التي يتقاضاها امللتزم من الجمهور مباشرة ،وهو الرأي الراجح على حد
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قول كثير من رجال الفقه.
وقد حدد القانون رقم 12-56املتعلق باملياه بنص املادة  77العمليات التي تخضع  -لنظام الامتياز:
وهي كل عمليات التنقيب والحفر.وإقامة هياكل استخراج املياه وتحلية مياه البحر.واستغالل املياه القذرة املصفاة.والتنقيب عن املياه املعدنية الطبيعية وتهيئة التنقيب عن مياه الحمامات.وإقامة هياكل بغرض تربية املائية وغيرها.ويتوقف منح الامتياز الستعمال املوارد املائية على توقيع السلطة املانحة لالمتياز
وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص إذ تحدد دفاتر الشروط النموذجية لكل فئة من هذه
العمليات املذكورة.
وبهذا نجد ان الدولة احتفظت بطابع العمومية في مجال التزويد باملياه الصالحة للشرب والصناعة
والتطهير بحيث اعتبرتها خدمات عمومية ،مع إمكانية منح الدولة امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه
ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق
التنظيم.

دراسة شكاوى املتعاملين أو املنتفعين بخدمات مرفق املياه وصياغة كل التوصيات
املناسبة .
إجراء كل مراقبة وتقييم نوعية الخدمات املقدمة للمنتفعين بخدمان مرفق املياه من
طرف الهيئات املستغلة للخدمات العمومية للمياه.
إجراء تحليل لألعباء في إطار مراقبة التكليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه.
مراقبة مدى نجاعة أداء الشركات العمومية والخاصة التي تعمل في قطاع املوارد املائية .
مراقبة مدى احترام هذه املؤسسات والشركات للنصوص وألاحكام الواردة في دفاتر
الشروط.
فسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه تسعى بواسطة الضبط الاقتصادي إلى تحقيق نوع من
التوازن بين املنافسة و استمرارية املردودية الاقتصادية و متطلبات أخرى مرتبطة باملصلحة
ّ
العامة ،وكذا السهر على الحفاظ على توازنات ال يمكن أن يوفرها السوق بصفة تلقائية.11
و للقيام باملهمة الضبطية على أكمل وجه من قبل هذه الهيئة ّ
تم تخويلها سلطة ضبط سابق و
سلطة ضبط الحق 12.فالضبط السابق يتمثل في تكريس آلاليات الضرورية لالنتقال من نظام
احتكاري إلى نظام تنافس ي ،و هكذا تتدخل السلطات إلادارية املستقلة بواسطة الضبط السابق

لتحديد بنية السوق وسلوك ألاعوان الاقتصاديين كما ّ
توجه القطاعات الخاضعة لرقابتها نحو
نظام تنافس يّ .أما الضبط الالحق فهو يسمح لهيئة الضبط بالسهر على احترام قواعد موضوعة
ّ
مسبقا و مجازاة أي إخالل بها 13،و أ ّول وسيلة تلجأ إليها هذه الهيئة تتمثل في التدابير الوقائية.
الفرع الثاني :اختصاصات استشارية
تختص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه أيضا بمجموعة من الاختصاصات الاستشارية
نذكر منها:
إبداء الرأي حول عمليات الشراكة لتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياه املنفذة من
طرف فروع الاستغالل املنشأة طبقا للمادة  152الفقرة الثانية من القانون رقم 12-56
املؤرخ في الرابع من أوت  2556واملتعلق باملياه.
تقديم اقتراحات في إطار تقديم تقرير إلى الوزير املكلف باملوارد املائية يتضمن اقتراحات
لتحسين تسيير الخدمات العمومية للمياه.
الفرع الثالث :اختصاصات تنظيمية
إن الاختصاص التنظيمي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ،12لكن بالرغم من ذلك
تمتع السلطات إلادارية املستقلة بممارسة الختصاصات التنظيمية وسن قواعد مجردة غير
موجهة إلى شخص محدد ،وهي القواعد التي تنش ئ التزامات على املتعاملين في املجال الخاضع
الختصاص هذه السلطات وتمنح لهؤالء املتعاملين في املقابل لعديد من الحقوق ،ورغم وجود
العديد من املبررات ملنح هذا الاختصاص للسلطات إلادارية املستقلة بضرورة خضوع التنظيمات
التي تصرها هذه ألاخيرة ملصادقة السلطة التنفيذية ،وعدم إمكانية قيام السلطة التنفيذية
بسلطة الضبط في املجاالت العائدة للسلطات إلادارية املستقلة ،إال أن تمتع هذه ألاخيرة
باختصاص أصيل من اختصاصات السلطة التنفيذية في الوقت الذي لم يخول فيه الدستور
اختصاص التنظيم لغير السلطة التنفيذية يجعل ممارستها لصالحية التنظيم تتناقض وأحكام
الدستور ،و يبرز هذا التناقض أكثر عندما ال لتخضع تنظيمات السلطات إلادارية املستقلة
لتصديق السلطات التنفيذية املختصة.16
وفيما يخص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه فإن املشرع خول لها كل السلطات
الضرورية ملمارسة صالحياتها لكن في إطار القانون والتشريع املعمول به  ،15وعلى هذا ألاساس
فإنها تتمتع بسلطة تنظيمية خاصة تهدف إلى تطبيق قوانين املياه في إلاطار الذي حدده املشرع.
وذلك بإصدار قرارات تنظيمية وفردية في مجال:12
املساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية املتعلقة بعمليات تفويض التسيير. 10
املساهمة في تنفيذ أحكام تسيير الخدمات العمومية للمياه  10ال سيما في عمليات تفويض
التسيير ،.وإعداد املقاييس وألانظمة املتعلقة بها و تفويض التسيير يتسم بدوره بأن :

- العالقة بين الطرفين هي عالقة تعاقدية بشروطها التنفيذ املقابل املالي الرقابة إذ أنه
اتفاق بين إرادتين السلطة العمومية واملتعامل الخاص أو العام.
- تعلق تفويض التسيير باالستغالل للمصلحة العمومية بوجود نوع من الاستقاللية مع
تمسك إلادارة بسلطة تنظيم النشاط العمومي وتكون العالقة مباشرة بين املستعملين
واملستغل للمصلحة العمومية.
 مسؤولية املفوض هي مسؤولية مباشرة ألنه نظرا لكونه الواجهة أمام املستعملين فهو
مسؤول على استمرارية الخدمات العمومية مع احتفاظ إلادارة بحق الرقابة.

السهر على احترام املبادئ التي تسير ألانظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات
الخدمات العمومية للمياه.
القيام بكل التحقيقات والخبرات والدراسات وإصدار النشريات املتعلقة بتقييم نوعية
الخدمات املقدمة للمنتفعين بخدمات مرفق املياه.
السهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع ألاخذ بعين الاعتبار مصالع املنتفعين
أي ان تعمل على املوازنة بين املصلحة العامة واملصلحة الخاصة للمنتفعين.
املطلب الثالث
رقابة القضاء إلاداري على قرارات سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
بمااا أن املشاارع الجزائااري اعتاارف بصااريح الاانص علااى الصاافة إلاداريااة التااي تتمتااع بهااا هااذه الساالطة
ماان خااالل قولااه بأنهااا ساالطة إداريااة مسااتقلة  ،وأنهااا يمكنهااا أن تتخااذ أي تاادبير ت اراه مالئمااا فااي ساابيل
ضاابطها لقطاااع حيااوي وهااو املياااه  ،ماان خااالل إصاادار ق ارارات إداريااة وأخاارى تنظيميااة حتااى تمااارس
الاختصاص ااات املنوط ااة به ااا قانون ااا والس ااابق ذكره ااا ف ااي املطل ااب الث اااني م اان ه ااذه الورق ااة البحثي ااة ،
وعليااه فإنااه فااي حااال نشااوب ن ازاع فااإن الاختصاااص بفصااله يعااود إلااى مجلااس الدولااة بنظاار الاادعاوى
املرفوعة ضد قرارات السلطات إلادارية املساتقلة ،ويتحادد نطااق اختصاصاه بإلغااء هاذه القارارات،
فحااين تصاايب القارارات التااي تتخااذها هااذه الهيئااات إلاداريااة عيااب فااي أحااد أركانهااا أو شااروط صااحتها،
يكون القرار بااطال ،وال يملاك القاضا ي إال الحكام بإلغائاه ،أماا فيماا يتعلاق بحادود سالطة القاضا ي فاي
إلالغ اااء ،ف ااي نط اااق الج ازاءات إلاداري ااة ،ف ااإن دوره يتوق ااف عن ااد إلغ اااء الج اازء الباط اال دون النظ اار ف ااي
إصالحه أو تقويمه أو تعديله.
باعتبار السلطات إلادارياة املساتقلة ،ليسات مجارد أجهازة استشاارية ،بال تتمتاع بسالطة حقيقياة
باتخاذ القرار في إطار وظيفتهاا الضابطية ،حساب طبيعاة كال قطااع ،تتجساد أساساا فاي سالطة اتخااذ
قر ر اتتاظ منةيمي ررة أ ظم رركات نةم ررة ،أ ررةا امم رراة قر ر اتتاظ متكي ررة ،مممم ررك ك ررأ ا ل ررا لم ررم

ررة

الق ات اتظ.

ما بالنسبة لك أ المعأيض ،مهي الك أ المي يتمعها الممضتت ضك قتات غيت م تأع اممةمه

يئة أ سلطة ظكاتية مسمقلة ،أ ي ممث ك أ المسؤألية ،أ لى مالف ك أ ا ل ا  ،ال ي مفي

القاضي مي ك أ المعأيض بإل ا القتات حا ثبأظ كم م تأ يمه ،أانما يم نه معكي القتات
أامالحه بال

الةي ي ات معقأال.

أما بخصوص دعوى التعويض لم تشر إليها النصوص القانونية الخاصة املنظمة لهذه السلطة،
حيث لم يبين فيها املشرع الجزائري مدى إمكانية رفع دعوى التعويض ضد القرارات الصادرة في
إطار السلطة القمعية  ،التي تتسم بها ،و بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه التي
تتمتع بالشخصية املعنوية ،فيطرح مشكل الاختصاص بنظر هذه الدعوى ،ألن املادة 051
السالفة الذكر تنص على اختصاص املحاكم إلادارية بالنظر في دعاوى املسؤولية املدنية املرفوعة
ضد  :الدولة ،الوالية ،والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري ،وباعتبار تمتع هذه
السلطة إلادارية املستقلة بالشخصية املعنوية ،فال يمكن رفع دعوى التعويض ضد الدولة ،كما
أنه ال يمكن تصنيفها في فئة املؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري ،لكونها ال تخضع ألي رقابة
إدارية وصائية أو سلمية ،لهذا يجب إعادة النظر في نص املادة  051املذكورة أعاله ،لسد هذا
الفراغ القانوني ،بتكريس معيار عضوي حقيقي لتوزيع الاختصاص بين القضاء إلاداري والقضاء
العادي ،فإضافة إلى :الدولة ،الوالية ،والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري ،يجب
أن يتضمن مفهوم الشخص املعنوي من القانون العام ،فئة "السلطات إلادارية املستقلة".
الخاتمة:
إن الهدف املرجو من خالل تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير عبر املدن الكبرى يتمثل
أساسا في اختيار التوجه نحو الكفاءة والفعالية وكذا إرساء إلانضباط والجدية وتحسين مردود املؤسسات
وتعميق تشجيع روح املبادرة وإلابداع وعصرنة طرق التسيير حسب املعايير الحديثة والعمل على نقل
الخبرات واملعارف الخاصة بالتسيير .وبوجه عام العمل على تقليص دور تدخل الدولة في التسيير املباشر
للمؤسسات وتكييف ألادوار التي ينبغي عليها لعبها ،حيث ينبغي عليها تبني إصالحات رشيدة ومجدية
حول إعادة توزيع ألادوار بين القطاعين العام والخاص ،مع فسح املجال أمام املبادرات ومن خالل التجربة
التي خاضتها الجزائر في مجال تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير نجد أن الشركات التي
فوض لها تسيير الخدمات العمومية في بعض املدن قد بادرت في الشروع في تطوير نظم التسيير وانتقلت إلى
إرساء ثقافة خدماتية حقيقية والتي من نتائجها اعتبار املستهلك زبون يستفيد من حقه وقد أدخلت جملة
من التحسينات الهامة في مجال نوعية الخدمات املقدمة ،ويتم ضبط كل هذا من خالل هيئة رقابية
تعمل على ضبط العالقة بين املفوض له والزبون وفرض الرقابة على خلل أصحاب عقود الامتياز أو من
فوض لهم تسيير مرفق املياه.
المامة.
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