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عنوان الـدرس :كيف نحافظ على المزفق العمومي

ان
الغالف الزمني :حصت

ادلستػوى :السنة الثالثة ثانوي إعدادي

الهـدف العـام :تعرف المرفق العمومي ،واكتساب سلوك المحافظة عليه.
أهداف التعلم

 إثارة اىتماـ التالميذوحتفيزىم
 التوصل إىل حتديدحماور الدرس
تعرؼ ادلرفق
العمومي وحتديد
أنواعو.
*

مراحل إنجـاز الـدرس

الوسائل والدعامات

رصيد معريف
مكتسب.
مقــدمــة
 - Iتتعدد أنواع

المرافق العمومية:

التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم

المـنـتـوج

 أذكر بعض اخلدمات اليت تقدمها الدولةللمواطنني.
يقدـ ادلرفق العمومي خدمات كثرية يف احلياة اليومية للمواطن ،لكنو يتعرض لإلمهاؿ
واإلتالؼ - .فكيف نحافظ على المرفق العمومي وننهض به؟

* ادلرفق العمومي ىو مشروع حتدثو الدولة ألداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة
 أبرز أىم أنواع ادلرفق العمومي.الوثيقة 1
عامة ،وتبقى أنشطة ىذا ادلرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب عنها.
 استنتج تعريفا لو.نص
 استخلص دور الدولة والقطاع اخلاص يف * تتعدد عناصر ادلرفق العمومي ،وتتشكل من:الوثيقة 2
• ادلشروع الذي يضم ادلستخدمني واآلالت والقوانني ادلنظمة.
حتديد
خطاطة
• ادلصلحة العامة اليت تكوف ىي اذلدؼ األساسي من إحداث ادلشروع.
معىن ادلرفق العمومي.
الوثيقة 3
• نية السلطة اإلدارية يف إضفاء صبغة العمومية على ادلرفق.
 بني أمهية ادلرفق العمومي يف احلياةجدوؿ
• اخلضوع للسلطة بوضعو حتت إشرافها مباشرة أو حتت من ينوب عنها( .أنظر اخلطاطة
(الصفحة  )165العمومية.
الصفحة )175
* من أنواع ادلرافق العمومية • :ادلرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
• ادلؤسسات العمومية اليت تتمتع بنوع من االستقالؿ ادلايل
واخلاضعة لوصاية السلطة اإلدارية.
• الشركات العمومية ،وىي مثل الشركات اخلاصة ،تراقبها الدولة ،وتكوف إما شركات
وطنية كل رأمساذلا من الدولة أو شركات خمتلطة تساىم الدولة يف رأمساذلا.
• الشركات اخلاصة ،وحتصل على امتياز استغالؿ مرفق معني يف إطار عقد حمدد يف الزمن.
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 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط األوؿ

أسئلـة التقويـم المرحلـي

رصد بعض حاالت
اإلضرار بادلرفق
العمومي.
*

 - IIحاالت اإلضرار
بادلرفق العمومي
واإلجراءات الالزمة
دلواجهتها:

من الدرس.

 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط الثاين
من الدرس
*

أسئلـة التقويـم

التدرب على توظيف
خطة عمل لتنمية
سلوؾ احملافظة على

 - IIIتتعدد خطوات

المرحلـي

تنمية سلوك المحافظة
على المرفق العمومي:

 عرؼ ادلرفق العمومي. -حدد أنواعو.

الوثيقة 1
جدوؿ
الوثيقة 2
صورتاف
(الصفحة )176

 أذكر بعض حاالت إحلاؽ الضرر بادلرفق * تتعدد حاالت إضرار ادلواطنني بادلرافق العمومية ،رغم أهنا خدمة يستفيد الكل منها،ذلذا علينا مواجهة من يلحق الضرر هبذه ادلرافق باستخداـ بعض األساليب ،حسب
العمومي.
 بني اإلجراءات ادلناسبة دلعاجلة كل حالة .حاالت إحلاؽ الضرر:• ختريب ادلرافق العمومية :إثارة االنتباه إىل أف ادلرفق العمومي ملك للجميع ،وختريبو
 صف حاالت أخرى لإلضرار بادلرفقسيؤذي الكل.
العمومي.
• السعي لالستفادة من ادلرفق دوف نظاـ :التنبيو إىل أمهية النظاـ يف تسهيل االستفادة من
تلك اخلدمة.
• الدخوؿ يف جداؿ مع مستخدمي ادلرفق :تنبيو الطرؼ ادلخطئ إىل أساس سوء التفاىم.
• تدخل مستخدـ ادلرفق بعنف يف حق مواطن :إثارة انتباه ادلستخدـ إىل ضرورة اخلضوع
للقانوف.
• تقصري مستخدمي ادلرفق يف خدمة ادلواطنني :كتابة تقرير لإلدارة ادلعنية عن جوانب
التقصري معززا بوثائق اإلثبات.
 أذكر بعض حاالت إحلاؽ الضرر بادلرفقالعمومي.
 حدد بعض اإلجراءات ادلناسبةدلواجهتها.

 استخرج خطوات وإجراءات دمارسةالوثيقة
سلوؾ إجيايب للمحافظة على ادلرفق
خطة عمل
(الصفحة  )177العمومي.

* بعد رصد احلالة ،جيب القياـ بتحديد نوع الضرر واألطراؼ ادلعنية ،جيب القياـ برد الفعل
ادلتمثل يف حتديد موقف من ىذه احلالة والتفكري يف اإلجراءات الواجب اختاذىا
دلعاجلة ادلشكل ،مث التدخل من أجل طبيق اإلجراءات بكيفية مناسبة وحتسيس الطرؼ
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ادلتسبب يف الضرر بادلرفق بأمهيةاحملافظة عليو والنهوض بو لكونو أحدث خلدمة العموـ.

ادلرفق العمومي.
الخـاتـمـة
قياس مدى قدرة
التالميذ على بلوغ
أىداؼ الدرس.

أسئلـة التقويـم
اإلجمـالـي

يقدـ ادلرفق العمومي خدمات حيوية للمواطنني ،ذلذا علينا احملافظة عليو والنهوض بو.
 عرؼ بادلرفق العمومي أبرز بعض حاالت إضرار ادلواطننيبادلرفق العمومي.
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