
دستور المن  154 الفصل على ضوءمحاولة بحثية ملخصة 

 2011 سنةي لـــالمغرب

 

 ادة المرافق العامة الكبرىم

 ذ حسن الليلياـــــــــــتـــساأل

 2017/2018 الجامعي مــــــموسلل



 تقديم:
أن تحولذذط يعي ذذد اردوات التذذه تا عوذذ  الدولذذد مذذن دولذذد ح ت ذذد الذذ  دولذذد  منذذ 

تمذذذ ت   زمتدخاذذدز دادط أيميذذد المتالذذم ال  مذذدز ع أتع تيذذ  أداي أ   ذذيد عيذذد الدولذذد

 من خاللو  تدخاو  له المجتمعز و ت عت من خاللو  أن توجو تو  الكعتى.

أو  زكذذذذ ن المقبذذذذود عذذذذ لمتلم ال ذذذذ م  لذذذذ  النلذذذذ ي الذذذذ   تم ت ذذذذ  الدولذذذذد ا او

أو  زالذذذذذ  ارلذذذذذتاد أو ت وذذذذذد عذذذذذ  زارلذذذذذخ ع الم نويذذذذذد ال  مذذذذذد ارخذذذذذتى مع لذذذذذتي

 زتوجيووذذذ و  زو متاقعتوذذذ  زليم ت ذذذوح تحذذذط الذذذتالو  زارلذذذخ ع الم نويذذذد الخ بذذذد

دم ت ذذذدد لذذذ ن  لذذذ  ي ذذذتا زتحقيقذذذ  لامبذذذاحد ال  مذذذد زتاعيذذذد لح جيذذذ ط  اط ن ذذذع أذذذ م

عحكذذذذم ت ي توذذذذ  و خذذذذدم تو  و مذذذذدى  ذذذذتوتتو  لامجتمذذذذعز  زأنذذذذوام المتالذذذذم ال  مذذذذد

تيذذذت أنذذذ  يكذذذص ينذذذ   أنبذذذت موحذذذد عذذذين جميذذذع يذذذ ح ا نذذذوام المت ذذذددي و يت اذذذم 

 ارمت ين  ع لمع دئ ال  مد الته ت من ح ن  يت ي ح المتالمز

المغذذذت  لقويذذذ  و ق نونيذذذ  يذذذويالز انتوذذذ  لذذذه  أتلذذذط يذذذ ح المعذذذ دئ تيذذذوتا وقذذذد

ز و الذذذ   حذذذذدد لنذذذ  الذذذ  ج نذذذذ  2011مذذذن د ذذذتوت  154الذذذ  مذذذ  حذذذددح ال بذذذذص 

معذذ دئ المتالذذم ال موميذذدز الم ذذ ييت التذذه تخ ذذع لوذذ  المتالذذم ال موميذذدز ويذذو مذذ  

 معذذذ دئ المتالذذذم ال  مذذذد يذذذ ا ال ذذذتو المتوا ذذذع لذذذه معح ذذذين :  ذذذنتيته لذذذ  لذذذه

 . (معحث   نه)و الم  ييت الته تخ ع لو  المتالم ال  مدز (معحث أوص)

 

 المبحث األول: مبادئ المرافق العامة

ز 2011مذذذن د ذذذتوت  154عقذذذتابي ع ذذذييد لذذذه ال قذذذتي ارولذذذ  مذذذن ال بذذذص 

 3نجذذذذد أن الملذذذذتم الد ذذذذتوت  المغتعذذذذه قذذذذد أقذذذذت لامتالذذذذم ال  مذذذذد ع ل ذذذذيت أاذذذذ  

 مع دئ أ   يد: معدأ الم  وايز ا نب فز ا  تمتاتيد.

يذذذ ا المعحذذذث مذذذع ا ذذذتدأ ب معذذذدأ  ويذذذه المعذذذ دئ التذذذه  ذذذنتيته لوذذذ  خذذذالص

تاعذذذذع دتف ال قذذذذ  أاذذذذ  اأتعذذذذ تح مذذذذن معذذذذ دئ المتالذذذذم ال  مذذذذدز و لذذذذ  مذذذذن خذذذذالص 



مياعذذذين معذذذ دئ الم ذذذ واي و ا نبذذذ ف لذذذه مياذذذ  أوصز و معذذذ دئ ا  ذذذذتمتاتيد و 

 ق عايد المتلم ال  م لاتيوت له ميا    نه.

 المطلب األول: مبادئ المساواة و االنصاف

 األول: مبدأ المساواة  الفرع
 

فهوم مبدأ المساواة و أساسه القانونيم  -1
 

 وذذذوم الم ذذذ واي لذذذه المتلذذذذم ال ذذذ مز عذذذ لتدام المتلذذذم ال ذذذ م عتقذذذذديم ميقبذذذد ع

خدم تذذ  لامذذتت قين دون تمييذذد   معذذذتت لذذ ز  ذذواب أاذذذ  أ ذذ   اربذذص أو الاغذذذد أو 

وذذذوم الم ذذذ واي لذذذه الجذذذن  أو ال ذذذتوي أو ال قيذذذديز و عبذذذ د أ مذذذد يمكذذذن أن نجمذذذص م 

 ز عدم التمييز بين كل من لهم مراكز قانونية متماثلة

و يجذذد يذذ ا المعذذدأ أ   ذذ  القذذ نونه أاذذ  الم ذذتوى الذذدوله لذذه المذذ دي ارولذذ  

ز التذذذه تذذذنع أاذذذ  أن جميذذذع النذذذ   1948مذذذن ا أذذذالن ال ذذذ لمه لحقذذذوه ا ن ذذذ ن 

 لإنوذذذ لذذذوينه أحذذذتات و مت ذذذ ويين لذذذه الكتامذذذد و الحقذذذوه...ز و أاذذذ  الم ذذذتوى ا

 من الد توت. 154تجد  ندي  كم  ألتن  له العدايد له ال بص 

 

 مظاهر وآثار تطبيق مبدأ المساواة-2 

تتجاذذذذ  لذذذذه الم ذذذذ واي عذذذذين المواينذذذذون لذذذذه الحقذذذذوه المدنيذذذذد و  مكذذذذ يتح:

ال ي  ذذذذيد و ا قتبذذذذ ديدز و يتذذذذدتف لذذذذه يذذذذ ا ا يذذذذ ت الم ذذذذ وي عيذذذذنوم لذذذذه تقاذذذذد 

 الوك ئف ال موميدز

و أي ذذذ  الم ذذذ واي أمذذذ م الق ذذذ ب و ع لتذذذ له أمذذذ م القذذذ نونز وأخيذذذتا الم ذذذ واي 

لذذذذه تحمذذذذص الواجعذذذذ ط ال  مذذذذدز مذذذذن قعيذذذذص الم ذذذذ واي لذذذذه أداب ال ذذذذتيعد ال  مذذذذدز و 

 تحمص الخدمد ال  كتيد ا جع تيدز

ان لتيعيذذذم معذذذدأ الم ذذذ واي عذذذين المذذذتت قين آ ذذذ ت مت ذذذددي تتجاذذذ  أ   ذذذ   آ ذذذ تح:

 أتعذذذذ تاط أ مذذذذد  اط بذذذذاد ع  ختيذذذذ تاط ال ي  ذذذذيد  لذذذذه تلذذذذو التمييذذذذد  ذذذذواب



          لامتت ذذذذذم أو عمم ت ذذذذذد حتيذذذذذد الت عيذذذذذتز او  أتعذذذذذ تاط خ بذذذذذد ك لاغذذذذذد أو الذذذذذدين

 أو الجن .

 االستثناءات الواردة على مبدأ المساواة-3 

ان انت ذذذذذ ب الم ذذذذذ واي عذذذذذين المذذذذذتت قين   يمكذذذذذن أن يذذذذذتم  أتعذذذذذ تاط مت اقذذذذذد 

 لامتت قينزع لق نونز أو ع لمداي  المقدمد 

كذذذتن ت مذذذد الدولذذذد الذذذ  تمييذذذد ع ذذذو ال ئذذذ ط ايج عيذذذ   كمذذذ  يذذذو الحذذذ ص لذذذه 

المق أذذذذذذد المخببذذذذذذد لان ذذذذذذ ب أو اللذذذذذذع  ز أو أن تخبذذذذذذع ن ذذذذذذعد م ينذذذذذذد مذذذذذذن 

 الوك ئف ل و  ا حتي ج ط الخ بدز

أمذذذذ  التمييذذذذد ع ذذذذع  المدايذذذذ  ليكذذذذون متتعيذذذذ  أمذذذذ  عنذذذذوم الخدمذذذذد كذذذذ ختالف 

تبذذذذ ديد لذذذذه القيذذذذ تز أو ع ذذذذع  الغذذذذتو مذذذذن ال ذذذذ ت عذذذذين الدتجذذذذد ارولذذذذ  و ا ق

الخدمذذذذد كذذذذ ختالف  ذذذذ ت الكوتعذذذذ ب الموجوذذذذد الذذذذ  ا  ذذذذتوال  المندلذذذذه أذذذذن تاذذذذ  

أو التميذذذد ع ذذذع  المكذذذ ن كذذذتن تميذذذد الدولذذذد  ذذذك ن  الموجوذذذد لطنلذذذيد البذذذن أيدز

  ال  لم القتو  أن   كند الحوا ت...

  : مبدأ االنصافثانيالفرع ال

ت  أن يكذذذذون ينذذذذ   انبذذذذ ف لذذذذه التوديذذذذع و يقبذذذذد عوذذذذ ا المعذذذذدأ الد ذذذذتو

المجذذذ له لامتالذذذم ال موميذذذد أاذذذ  امتذذذداد التذذذتا  الذذذوينهز لذذذال تكذذذون متكذذذدي لذذذه 

 منيقد أو مديند أو جود أا  ح    ع قه من يم المماكدز

و ا نبذذ ف ينذذ  يذذىد  الذذ  خاذذم أدالذذد مج ليذذد ت ذذمس لامذذتت قين كذذص ح ذذ  

ن ذذذذعد مذذذذتو م ذذذذين أولذذذذ  عذذذذتن لمذذذذ ال المنذذذذ يم التذذذذه الذذذذتوتط ع تت ذذذذ م ح جتذذذذ  

 تت من الق ي اركعت من الم تل ي ط المختبد له  ل  المتو ...

 المطلب الثاني: مبادئ استمرارية و قابلية المرفق العام للتطور

 ق العامالمرفالفرع األول: مبدأ استمرارية 



ان يعي ذذذذذد المتلذذذذذم ال ذذذذذ م ع أتعذذذذذ تح نلذذذذذ ي  ي ذذذذذتودف المبذذذذذاحد ال  مذذذذذد 

أن يكذذذون م ذذذتمتا لذذذه الذذذدمن  لذذذ  أن كذذذص ت يذذذص لذذذه نلذذذ ي  مذذذن  تقت ذذذه  منذذذ 

لذذتن  أن ي ذذتو مبذذ لس المذذتت قين لاخيذذتز و ع لتذذ له لذذ ن الدولذذد كمذذ  أنوذذ  مادمذذد 

المتالذذم ال  مذذد الك ياذذد عتحقيذذم المن  ذذد ال  مذذد ل نوذذ  مادمذذد أي ذذ  ع ذذم ن  عإنلذذ ب

 ا تمتاتيتو 

 مفهوم مبدأ االستمرارية-1 

ه أداب خذذذدم تو  و أذذذذدم لذذذذ دم ال  مذذذلذذذذاتدامد المتو يقبذذذد ع   ذذذذتمتاتيد ا ذذذ

   ب ع لتدام تو  لامواينينزلأن تحمص م ىوليد الو و  توق

مذذذذن  154ح القذذذذ نونه أذذذذالوي أاذذذذ  ال بذذذذص ا  ذذذذتمتاتيد  ذذذذند جذذذذد معذذذذدأيو

ه الق ذذذ ب لذذذه ال ديذذذد مذذذن ارحكذذذ م الق ذذذ ئيد التذذذه أقتتذذذ  خ بذذذد لذذذ 2011د ذذذتوت 

تن ذذذذه و كذذذذ ل  لمذذذذ  تتعذذذذ  الملذذذذتم أايوذذذذ  مذذذذن آ ذذذذ ت تج اوذذذذ  ا  ا ذذذذتمتاتيد  ال

   ا ت ن بز م ال  م أبال و توقلالمت

 :االدارةال ـنتائج تطبيقه على أعم-2 
 

 الطارئة فنظرية الظرو - أ

االداري حتتوادث يتتذ العقتتد فتنوقعتتت أثنتتاء النكتيذذد أاذذ  أنذذ  ا ا  وتذذنع يذذ ح

أختتتل بتتتالتوازن المتتتتالي  ممتتتا ،حتتتين ابتتترام العقتتتد طارئتتتة  يتتتر متوقعتتتة فأو ظتتترو

 تتتتتهالتزامه اليتتتتذفل المتعاقتتتتد متتتت  االدارة مرهقتتتتا أو جعتتتتل تنو جعتتتت االداري، للعقتتتتد

الدولتتتتة بتحمتتتتل جتتتتزء متتتتن األعبتتتتاء لتتتتب ايمكتتتتن للمتعاقتتتتد أن يط ،متعتتتتذرا يتتتتةقداعتل

           الطارئتتتتة، او تعتتتتديل قتتتتروط العقتتتتد ليتتتتتتمكن متتتتن اعتتتتادة التتتتتوازن المتتتتالي للعقتتتتتد

 م ال  م.لو ع لت له  م ن ا تمتاتيد المت

 :لتويال ت مجموأد منلتو منو لكه تيعم ي ح النكتيد  عد 

قذذذدين   عم نذذذ  خذذذ تف أذذذن اتادي المت متوقتتت  طارئتتتا و يتتتر فان يكذذذون الكذذذت

 م ا  ذذذذ  ت ال  لميذذذذد  ذذذذو نذذذذ ت  أذذذذن ك ت ذذذذد يعي يذذذذد أو تيذذذذوتاط اقتبذذذذ ديد ك تت



تيذذذت متوقذذذع او نذذذ ت  أذذذن تذذذداعيت اداتيذذذد بذذذ دتي أذذذن  ذذذايد أ مذذذد أخذذذتى علذذذكص 

 م ال... فداتي المت  قدي كمكت  البتتيت ا 

يذذذذذ  ال قذذذذذد ع ذذذذذد  أ  أن تنا يتتتتتذه عستتتتتيرا و مرهقتتتتتفتنان يذذذذذىد  الذذذذذ  ج ذذذذذص 

و  زه ح لذذذد القذذذوي القذذذ يتيلذذذاليذذذ تئ أبذذذعس أ ذذذيتا و لذذذي  م ذذذتحيال كمذذذ   فالكذذذت

يذذذ  التدام تذذذ  و لذذذو كذذذ ن أ ذذذيتا و  ه تنلذذذع لتذذذ له يجذذذ  أاذذذ  المت  قذذذد ا  ذذذتمتات 

 ذذذذ  م ذذذذذيتا  ن لتذذذذذدخص لتقذذذذديم الم ذذذذذ أدي كذذذذه   يجذذذذذد  ا داتي امتيقذذذذ ز و أاذذذذ

 نل ي ز فلتوقي

م ذذذذتمتا توجذذذذ   فرنذذذذ  ان كذذذذ ن الكذذذذت طارئتتتتا و م قتتتتتا فأن يكذذذذون الكذذذذت

 الجديديز  فوت ديص ال قد عم  يمكن  من م  يتي الكت

الطتتتارئ الغيتتتر متوقتتت  و الم قتتتت متتتتى جعتتتل العقتتتد  فالظتتتر ن لذذذو كخالبذذذد 

علتتتى المتعاقتتتد وجتتتب توزيتتت  تلتتتة االعبتتتاء الناتجتتتة عتتتن  يتتتذفالتن أو متعتتتذر عستتتير

ه مذذذذذن  ذذذذذو   ي  قينفبتتتتتين المتعاقتتتتتد و االدارة أو بينتتتتته و بتتتتتين المتتتتترت فالظتتتتترو

     .أا  كص ح صت   ي  التدام تن م ىوليد

 علي أو الواقعيفال فنظرية الموظ  - ب

القتتتتخذ التتتتذي يقتتتتر القضتتتتاء و  لذذذذ   اذذذذه يذذذذ ال فيقبذذذذد عوذذذذ  أن الموكذذذذ

ة مرتبطتتتتة فتتتتالتتتتتي قتتتتام بهتتتتا و هتتتتو يتتتتزاول وظي اتهفوعية أعمالتتتته أو تصتتتتربمقتتتتر

 يها معيبا،فيها أصال، أو كان تعيينه فق العام دون أيكون معينا فبسير المر

تيذذذذت مىيذذذذص الذذذذواق ه رنذذذذ   فو حيذذذذث أن ا بذذذذص عيذذذذالن قذذذذتاتاط الموكذذذذ

م ال ذذذ م و لذذذز ا  ان الق ذذذ ب قذذذد أكذذذد  ذذذالمتو   ذذذم ن  ل ذذذيت المتإلبذذذداتي نونذذذ  ق 

 :الته قد تكون فيتتعي تيعيقو  ع لكتو

.. حذذذذذين تخاذذذذذو ع ذذذذذو اليعي يذذذذذد.م ذذذذذص الحذذذذذتو  و الكذذذذذواتث  :استتتتتتثنائية

ع ذذذو   ن تذذذول  القيذذذ م عوذذذ لذذذدز ال  مذذذ ملذذذص المتامذذذن أبذذذح عو  ممذذذ  ي يذذذ فالوكذذذ ئ

 ذذذند قذذذ نونهز بذذذ تط قذذذتاتتوم  ذذذ تيد ع أتعذذذ ت الواقذذذع  ارلذذذخ ع ال ذذذ ديين دون

 مع تتتي  جميع اآل  ت الق نونيد أايو ز



 فه احذذذدى الوكذذذ ئلذذذحيذذذث يحذذذدث أن يذذذتم ت يذذذين أحذذذد ا لذذذخ ع  عاديتتتة:

د تيذذذذت ملذذذذتوأدز و  نون أو جذذذذتى انتخ عذذذذ  لوذذذذ  عبذذذذلاقذذذذ  فال  مذذذذد علذذذذكص مخذذذذ ل

ز أقذذذت م ال ذذذ ملذذذا بذذذص عيذذذالن مذذذ  يع لذذذتون  مذذذن أأمذذذ ص لكذذذن و  ذذذم ن  ل ذذذيت المت

كذذذتي ا و ذذذ م الكذذذ يتي ل توم ا ذذذتن دا الذذذ  للوذذذم الق ذذذ ب عبذذذحد أأمذذذ لوم و تبذذذت

    ه و  يد ق نونيدزلم  دام اآلختون   ي امون أنوم لي وا 

 لإلدارةتبرير التدابير المباقرة  - ت

او اخاللذذذ   يذذذ  التدام تذذذ  ه تنلذذذالمت  قذذذد مذذذع ا داتي  فه ح لذذذد تذذذتخت اليذذذتلذذذ

ع ذذذو التذذذداعيت ال ذذذتي د دون التجذذذوم لاق ذذذ ب حيذذذث   أن تتخذذذ لذذذرداتيعوذذذ ز يحذذذم 

ه لذذعذذد  أنذذ  مىقتذذ  و أاذذ  ح ذذ ع ز و يذذ  التدامذذ ط المت  قذذد ه تنلذذيكذذون لوذذ  الحذذم 

  خ ال قد.لالج يم حم لو   ح لد اتتك ع  لاخيت

 :ال االدارةـــنتائج تطبيقه على عم-3 
 

 اإلضراب - أ

النيتتتة  فعتتتن العمتتتل بقتتتكل م قتتتت دون انصتتترا فالتوقتتت ع إل ذذذتا يقبذذذد 

 فو قذذذذد كذذذذص موقذذذذ ة نهائيتتتتا قصتتتتد الضتتتتغط لتحقيتتتتق مطالتتتتب،فتتتتالتتتتى تتتتترة الوظي

 :  موتتيت وا س و النبوع الق نونيد من  

حذذذم ين لا لذذذتي المذذذوكعلذذذتن مع  2/2/1958بذذذص الخذذذ م  مذذذن مت ذذذوم   لل

ه لذذذالنقذذذ عه حذذذتم ا  ذذذتا  علذذذكص كاذذذهز و يذذذو مذذذ  اتتكذذذد أايذذذ  المجاذذذ  ا أاذذذ  

 ق يد الحيحه  د وديت التتعيد الوينيد و اللعيعد و التي  د.

عحذذذذم ا  ذذذذتا  كحذذذذم م ذذذذمونز و وقذذذذع  فاأتذذذذت 1962ه د ذذذذتوت لذذذذو

ون  ذذيوم الموكلذذعمذذ   جميتت  العمتتاليدين منذذ  يذذص يذذم  تحديذذد الم ذذت حذذوص فا خذذتال

 ال  مون؟ 

و يذذذو مذذذ  نذذذع أايذذذ  منلذذذوت  ين العتتتامينفالعمتتتال باستتتتثناء المتتتوظو يذذذم أ
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لئتتتتتتة وون العتتتتتتامون ماعتتتتتتدا أفتتتتتتيهم الموظفتتتتتتجميتتتتتت  العمتتتتتتال بمتتتتتتا أم يذذذذذذم 

ه القي أذذذ ط ال  ذذذكتيد و ارمنيذذذد لذذذاون و يذذذم ال ذذذ م المستتتتثنون بنصتتتوذ خاصتتتة

و وداتي الداخايذذذذذذد و الق ذذذذذذ ي وأأ ذذذذذذ ب ال ذذذذذذا  لو ال ذذذذذذجون و متبذذذذذذت ذذذذذذو موك

 زالدعاوم  ه

  ك ذذذ عقي  أاذذذ  حذذذم ا  ذذذتا  كحذذذم و نبذذذ 2011وع ذذذد بذذذدوت د ذذذتوت 

م ذذذذمون يكذذذذص الت ذذذذ ىص ق ئمذذذذ  الذذذذ  حذذذذين بذذذذدوت القذذذذ نون التنكيمذذذذه المت اذذذذم 

 ال     داص مجتد ملتوم ق نون. ع إل تا 

  االستقالة - ب

ستتته و بحريتتتة تامتتتة أن يتتتترة فمتتتن تلقتتتاء ن فيختتتتار الموظتتتويقبذذذد عوذذذ  أن 

و ا ا ك نذذذذذط  .ة للتقاعتتتتتدة نهائيتتتتتة قبتتتتتل بلو تتتتته الستتتتتن القانونيتتتتتفتتتتتته بصتتتتتفوظي

 ن لذذذذتذذذذ   ه تذذذذت  وكيلذذذذ فتو احتذذذذتام تتعذذذذد الموكذذذذ ذذذذا أتعذذذذ تاط ا ن ذذذذ نيد ت

ز كذذذه ي ذذذمن الملذذذتم التذذذوادن عذذذين اأتعذذذ تاط المبذذذاحد ال  مذذذد تقت ذذذه تنكيموذذذ 

ه الحبذذذذوص أاذذذ  خذذذذدم ط لذذذ ه ا  ذذذتق لد و عذذذين حذذذذم المجتمذذذعلذذذذ فحذذذم الموكذذذ

 م ال  مزلالمت

 فيهتتتا الموظتتتفمكتوبتتتة و اضتتتحة يجتتتزم ه ا  ذذذتق لد أن تكذذذون لذذذو يلذذذتتي 

علذذكص تيذذت  لذذ  اللذذكص الذذ   يحذذ ص عذذ  أاذذ  التق أذذد  ي تتترة العمتتل نهائيتتافتتبر بتتته 

 ز 1958د ال موميد  من كويت الوكي 77بص  ح   ال

ال ذذذايد التذذذه لوذذذ   فو   ت تعذذذت ا  ذذذتق لد  ذذذ تيد ا  ع ذذذد قعولوذذذ  مذذذن يذذذت

يوذذذ  داخذذذص أجذذذص لذذذوت واحذذذد اعتذذذدابا مذذذن تذذذ تيخ ت ذذذام لالتذذذه تعذذذط حذذذم الت ذذذميد و 

  يا  ا  تق لد.

 :نتائج تطبيقه على أموال االدارة-4 

قذذذد لقين  ه تقذذذديم خذذذدم تو  لامذذذتتلذذذ م ال  مذذذدلذذذد المتاحتبذذذ  أاذذذ  ا ذذذتمتاتي

واص أكذذذ  ارمذذذ  حمايتتتة األمتتتوال العامتتتة للدولتتتة متتتن الحجتتتزأمذذذدط الدولذذذد الذذذ  

 الخ بد لادولد و الته تخ ع لاق نون المدنه.



  الفرع الثاني: مبدأ قابلية المرفق العام للتطور

قين  لامذذذتت دمذذذتقذذذديم خذذذدم ط أ  في ذذذتودمذذذن حيذذذث أنذذذ  م ال ذذذ م لذذذان المت

احتي جذذذذ ط المذذذذواينين تتغيذذذذت عتغيذذذذت احتي جذذذذ توم و تت ذذذذيومز و لمذذذذ  ك نذذذذط  تاعذذذذه

 ن  لذذذ  لذذذم ذذذتوى التلذذذ ح و التيذذذوت المجتم ذذذهز  و زو يتائذذذم م يلذذذتوم زأحذذذوالوم

متيذذذذذوتا عقذذذذذدت زقيذذذذذ   م ال ذذذذذ م أن يكذذذذذون مواكعذذذذذ  لمتتلذذذذذي ذذذذذتدأه منذذذذذ  ا  المت

 .ييت ع  تمتاتغد لاتياد التيوت الدائم و الق ع ب  ي عط ل  يو مو زتيوتيم

 

 المتالم ال  مدالم  ييت : ال  نه المعحث 

مذذذن الد ذذذتوت المغتعذذذه نجذذذد  154بذذذص  قذذذتي ال  نيذذذد مذذذن ال عذذذ لتجوم الذذذ  ال

أن الملذذذتم قذذذد نذذذع أاذذذ  أذذذدي م ذذذ ييت تخ ذذذع لوذذذ  المتالذذذم ال  مذذذدز و  ذذذنتيته 

ييت الديمقتاييذذذذد و تعذذذذي م ذذذذ  يدز ول  الجذذذذودي و اللذذذذم ذذذذ ييت  :ه مياعذذذذينلذذذذلوذذذذ  

 .ىوليد ع لمح  عدالم 

 المطلب األول: معايير الجودة و القفافية

:  معيار الجودة  -1

ر مجموعتتتة متتتن الخصتتتائذ الداخليتتتة فتتتتوام ال  مذذذد لذذذو يقبذذذد عجذذذودي المتا

و  لذذذ  يقت ذذذه تح ذذذين  قفتتتي النهايتتتة التتتى رضتتتا المرتفتتتو الضتترورية التتتتي تتتت دي 

ين   بي المذذذوك ذذذم ال ذذذ م مذذذع محييذذذ  الخذذذ تجه و تيذذذويت كلذذذم ذذذتوى توابذذذص المت

 م ال  م.لال  مين ال  يتين أا   يت المت

 :يةفافمعيار الق-2 

لاو ذذذو  و ال النيذذذدز  لذذذ  ان د ذذذتوت المماكذذذد و يذذذو  فمذذذتادك و قذذذد ت تعذذذت

حتتتق االطتتتالع قين مذذذن  م ال  مذذذد قذذذد مكذذذن المذذذتتلذذذيد و ياذذذدم عوذذذ  المتال  ينلذذذد اللذذذ

عهم و كتتتذلة صتتتار متتتن حقهتتتم الحصتتتول فعلتتتى كتتتل متتتا يهمهتتتم متتتن معلومتتتات و يتتتن

  اتختتتتاد فتتتتق لكتتتتل قتتتترار أصتتتتدره يبتتتترز يتتتته حيثيتتتتات و دوافتتتتعلتتتى تعليتتتتل متتتتن المر

 القرار.



الخيذذذوي ا ولذذذ  ال ذذذتوتيد لتحقيذذذم معذذذ دئ  ولوذذذ يذذذ ا الم يذذذ ت ت  يذذذصو ان 

و و ذذذع  اتخذذذ د القذذذتاتاطه لذذذأخذذذتى ك لحك مذذذد الجيذذذديز و المتاقعذذذدز و التلذذذ تكيد 

 ال  ج ن  معدأ تعي الم ىوليد ع لمح  عد. زو عتام  ا داتي مل تيع

 

 المطلب الثاني: معايير الديموقراطية و ربط المس ولية بالمحاسبة

:معيار الديموقراطية   -1

يذذذىد   لذذذ    وتتجاذذذ  أيميذذذد معذذذدأ الملذذذ تكد لذذذه ت ذذذييت المتالذذذم ال موميذذذدز لكونذذذ 

ديذذ دي اللذذ  ليد داخذذص يذذ ح المتالذذم و التذذه يبذذعس لدامذذ  أايوذذ    أن تقتبذذت أاذذ  

اط التذذه تبذذدتي  لقذذيز عذذص الجاذذو  م وذذم أاذذ  لذذاتاب الم نيذذين عذذ لقتاتا  ذذتم م 

ن ذذذ  الي ولذذذد لاحذذذديث أذذذن ال ذذذعص الك ياذذذد عتح ذذذين ال مذذذص اإلدات  داخذذذص المتالذذذم 

 ال  مد.

 لذذذ  أن الحك مذذذد تقت ذذذه أن ال ذذذاي ط ال موميذذذد ت ذذذتف كيذذذف تذذذدخص لذذذه  

ز لوذذذه ت ذذذمس عإأيذذذ ب البذذذعغد الجم أيذذذد حذذذوات و لذذذتاكد مذذذع ال ذذذ أاين اآلخذذذتين

تاكد عذذذين لامجموأذذذدز و ال ذذذاي ط ال موميذذذد مىياذذذد إليجذذذ د و عاذذذوتي الحذذذوات و اللذذذ

كذذذذص مح ذذذذد  ال مذذذذص الجمذذذذ أه.  لذذذذ  أن الذذذذدوص التذذذذه نجحذذذذط لذذذذه قيذذذذ دي التنميذذذذد 

ا قتبذذذ ديد يذذذه تاذذذ  التذذذه تتذذذولت أاذذذ  القذذذدتي و الك ذذذ بي لذذذه تنكذذذيم و ت عئذذذد كذذذص 

ال ذذ أاين حذذوص ملذذتوم ملذذتت ز ون ذذ  المالحكذذد تنيعذذم أاذذ  الم ذذتوى المحاذذه 

عاذذذد    ا أتاد أن عحيذذذث   احذذذد يمكذذذن أن ي تذذذتو أاذذذ  ملذذذتوأيد تئذذذي  مجاذذذ  

  ي م مجموم ال  أاين المحايين حوص مل تيع ملتتكد.

ت ذذذتادم الك ذذذ بي و القذذذدتي أاذذذ  الذذذدخوص لذذذه الحذذذوات و اللذذذتاكد مذذذع مختاذذذف 

المذذوك ين و تغييذذذت لذذذه المتذذدخاين تغييذذذتا  ق ليذذ  جذذذ تي  لذذذدى الحكذذ م و اإلداتيذذذين و 

لتلذذ تكيد لذذه تذذدعيت المتلذذم ال ذذ مز كلذذكص مذذن ألذذك ص يذذ ح المق تعذذد ا  ن الم ذذ يت.

الحك مذذذذد و الديمقتاييذذذذد ج ذذذذدي  الد ذذذذتوت الجديذذذذدز عذذذذص وج اوذذذذ  مذذذذن المتتكذذذذداط 

  ار   يد لاتنكيم والتدعيت الجوو  و التتاعه.



 معيار ربط المس ولية بالمحاسبة-2 

و لكذذذن أي ذذذ  مذذذن  154بذذذص  لقذذذي مذذذن خذذذالص التكذذذت  يذذذ ا الم يذذذ ت   لقذذذد 

بذذذص اروص التذذذذه ج اتذذذ  دأ مذذذد أ   ذذذيد مذذذن دأذذذذ ئم  قذذذتي ال  نيذذذد مذذذن ال خذذذالص ال

ة فتتتأعبتتتاء وظيب قتتتامكتتتل متتتن أن  عإجمذذذ صالنكذذذ م الد ذذذتوت  المغتعذذذهز و يذذذو ي نذذذه 

كتتل متتا يقتتوم بتته ختتالل و مستت ول عتتن امتتا متتن ختتالل التعيتتين أو االنتختتاب هتت معينتتة

بتتتتل و معتتتتر   ،يتتتتة ادارتتتتته لهتتتتا و قيامتتتته بمهامتتتتهفيهتتتتا و عتتتتن كيفمتتتتدة عملتتتته 

 للمسائلة عنها.

ه لذذذذ ئلة السياستتتتيةالمستتتتادز مذذذذن  ذذذذمختا ئاد التذذذذه تتخذذذذ  ألذذذذك   يذذذذ ح الم ذذذذ

المي لعذذذد  ذذذ تاط و  مذذذن خذذذالص ا  ت المستتتائلة االداريتتتةحكذذذ ط ا نتخ عيذذذدز الذذذ  اال

ز وقذذذد تحذذذ علتذذذدقيم و ا و متاقعذذذدتذذذي  و  د لجذذذ ن ت ذذذعتقذذذ تيت تو ذذذيحيدز الذذذ  اي

 ة القضائية،لسائالمجد يبص ارمت ال  دت

م يذذ ت مذذن عينوذذ  و قذذد اتخذذ  الملذذتم أذذدي اجذذتاباط مذذن لذذتنو  ت ديذذد يذذ ا ال

مي لعذذذذد الم ذذذذىولين المنتخعذذذذين و ع ذذذذو الم ينذذذذين ع لتبذذذذتيس ع لممتاكذذذذ ط و مذذذذن 

 الوبذذذوص الذذذ  الم اومذذذده لذذذحذذذم الم ال ذذ م و لذذذيد المتل  خذذالص التنبذذذيع أاذذذ  لذذذ

مكذذذن المذذذواينين   يممذذذمذذذدز م ال  لذذذالتلذذذ تكيد كمذذذنو  لتذذذدعيت المتا و الديمقتاييذذذد

   لام ىوليد ع لمح  عد. تعيتحقيم من القي م عدوت المتاقعد و ع لت له 

 


