
ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

 Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

492 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 0202 آبالعدد الخاص ، المجلد الثاني ،   

 

Assessement of institutional system control for public 

management in morocco. 

 

 

 

 المنظومة المؤسساتية للرقابة على التدبير العمومي بالمغربتقييم 

 

 

 سناء بن مسعود

 

 

 

benmassoudsana@gmail.com 

arid.my/0004-8308 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.s.2114 

 

mailto:benmassoudsana@gmail.com
mailto:benmassoudsana@gmail.com
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.s.2114


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 492 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

control is Important mechanism In evaluating the activities of public 

organization  and their bodies In this perspective, morocco has been 

pioneer in establishing a solid institutional and legal system that 

answers good management of public service. However, the reality of its 

operation is bounded by a several structural and functional difficulties, 

which applies the necessity of strengthen its capabilities.                        
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 الملخص

تشكككال قابةابككك  هاةككك  مويككك  طكككم تمكككولع وشكككاه قاينايكككا  قاعيومةككك    ة اتوكككا   طكككم  ككك ق قا ككك د  كككا   

ابيبقطككك  ةنككك    ةةبككك  بتكككبمةن قاتككك بةب قا ةككك  تقايغكككبب سكككياةا طكككم ومسكككاء مناومككك  مةسسكككاتة   ةاوووةككك  م

قاعيومةكككك   أةككككب ا   قةككككح ق ككككتغااوا توكككك ل نيبكككك  مككككن قا ككككعوبا  قاينةولكككك   قاو ةةةكككك   ق مككككب قاكككك   

 لست عم ضب مة تعزلز ة مقتوا.

 

 قايناوم  قايةسساتة   قابةاب   قات بةب قاعيومم  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة عامة:

  [1]قابةابككك   مت ككك ق بككك اا عككك ة ونكككبقءق  دسكككتومل َخَطكككا قايغكككبب خطكككوق   مويككك  طكككم م كككا  

اتةعةككل مناومكك  قابةابكك   قايسككاءا  عبككا قاتكك بةب قاعيككومم  تعكك د    [3] مةسسككاتة  . [2] ةاوووةكك 

 اسااةيوا  طةيا تنوعت انوزتوا بو ف ت بة  قاوةاة قاعام .

قابةابةك  ابتب ك  مكن  لم   بو ةة  قابةابك  م يكوا قرنكبقءق   قاتك قبةب قايت ك ة مكن ةيكل ق نوكزة 

   [4]تناسب  قانتائج قايومم  مح ق   قف قايسكطبة   مئئيك  قانتكائج قايوممك  مكح قوتناكامق  قا يوكوم

 تَعبف قابةاب  من قاناحة  قانابل  نيب  من قات نةةا   . [5] قاعيل عبا تمولع قالختئال   ت ا ز ا

 ق ووقا؛ طاابةاب  من حةث قاتوةةت قازمنم تتنوا من مةاب  سابم  واا مةاب  موق ي  واكا مةابك  الحمك   

اما من حةث قانوا طتنمسع واا مةاب  ودقمل   سةاسكة   ةاكائة  بنكاء عبكا وكوا ق نوكزة قاتكم تيامسكوا  

حةث قايوضوا واا مةاب  مااة   مةاب  عيبةاتة    تتةبا  ك ل ق خةكبة واكا مبقةيك  طم حةن ت نف من 

قاشبعة   مبقةي  قآلدقء   مبقةي  قات ةة   قاتومة   قاتةتةش    بوا تمنةا  ت تيح طكم  كيواةتوا اتةعةكل 

 قاو ةة  قابةابة . 

ا  قاعيومةكك    مةابكك   تنمسككع قابةابكك   واككا مةابكك  دقخبةكك  تيككامز دقخككل قا وككاز قردقم  ابينايكك

 خامنة  تيامسوا انوزة مستمب  عن قاتناةع بيونب قاماوو     م مووم مسا يتنا طم   ق قايوضوا.

 عيوما تت با ا ية  مناوم  قابةاب  عبا عيبةا  قات بةب قاعيومم تب ة   تةسةب موكا  قاينايكا  

م ح قالسكتمام   قانزق ك  بكاايبقط  قاعيومة   اةس تعمة ل  تعسةبل  طوم  سكةب  تنو وكا قاك    ات سكة  

قاعيومة    عمبن  ةبقمقتوا   تب ة  وةماتوا   تتيح وشاهوا   تناكةع  توزلكح عيبوكا  تو لك  مسكة اةا  

 مو ةةوا  ل حسب مب زل  قاو ةة  قاتم لشغبوا.

ةك مق    قوس اما مح ما سي   طإ  و  قر اااة  قاتم وود تةاةا عناصكب ا طكم  ك ق قاعيكل تت بكا طكم تمةكةع 

 ومااوةا  انوزة قابةاب  طم تمولع قالختئال  قاتم تطكا  نوقوكب مويك  مكن قاتك بةب قاعيكومم  توكو  د   

 مبد دلته. 

  اإلحاه  ب وقوب   ل قر اااة  طإوه سةتع قرناب  عبةوا من خئ  ق س ب  قاةبعة  قاتااة :

 مم؟ما م مموما  قايناوم  قايةسساتة  اببةاب  عبا قات بةب قاعيو -

 اياذق تع ز ق نوزة قابةابة  عبا ا يةتوا من تمولع قختئال  قات بةب قاعيومم؟ -
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  ل ق س ب  ت خل ضين مووملن اساسةةن؛ لتعب  قايووم ق    ببصك  تنكوا ق نوكزة قابةابةك   اسكااةيوا  

 اوك ق قاغكب    لبتيط قايووم قاثاوم بإببقز ثغبق   ح  د قايناوم  قايةسسكاتة  اببةابك  بنةولكا  بشكبلا..

 سةتع تمسةع   ق قايوضوا واا مووملن:

 المحور األول: منظومة رقابية متنوعة بنتائج متواضعة

 المحور الثاني: منظومة رقابية مهمة لكن بوسائل محدودة

 المحور األول: منظومة رقابية متنوعة بنتائج متواضعة

تاكطبح بيويك  تتيكح  مبقةيك  قاتك بةب تمو  مناوم  قاشةاطة  باايغبب عبا م يوعك  مكن ق نوكزة قاتكم 

   قايةتشكةا  قردقملك    قاوة كا   [7] قايوا ع قايااة   قردقملك   [6]قاعيومم   تتيثل اساسا طم قايبايا 

   قاوة   قاوهنة   [9]   م بس قايناطس  [8]قالستشامل  )قاي بس قاوهنم قالةت اد   قالنتياعم  قاية م

   ا ن  قا ةما  قاعيومة ...(  بارضكاط  واكا  [10]   قاوسةط [9] موامبتواابنزق    قاوةال  من قاب وة 

  . [11]قا واط    سائل قرعئ   قاي تيح قاي وم  قامطاا قا اص

ااككن طككم  كك ق قايوككوم سككوف وب ككز عبككا ق نوككزة قاتككم اسككن   اوككا مويكك  مبقةيكك   مسككاءا  قاينايككا  

بوكا مويك  مبقةيك  قاتك بةب قاعيكومم   قاتكم تنك م  ضكينوا حسب هيةع  ق نوزة قابةابةك  قاينكوه قاعيومة  

قابةاب  قاسةاسة  قاتم ليامسوا قايبايا  )قاةمبة ق  اا(   قابةاب  قردقمل  قاتم تتماسيوا  كل مكن قايةتشكةا  

ااةك  قردقمل   انوزة  زقمة قالةت اد  قايااة  )قاةمبة قاثاوة (   قابةاب  قاماائة  قاتم تعكود واكا قايوكا ع قاي

 )قاةمبة قاثااث (.

 الفقرة األولى: الرقابة السياسية

ت تبف ميامس  قابةاب  قاسةاسة  باختئف قاناا  قاسةاسم اب  ا  طوم طكم قاناكا   قايبايكاوم اةكوه منوكا 

طم قاناا  قابئاسم  اضعف طم قاناا  قايباكم   كو  قاكوزمقء طكم قاناكا  قايبايكاوم مسكة اةن سةاسكةا امكا  

قةككب قايبايككا  بيونككب  كك ل قايسككة اة   ككل قاككوزقمق   نيةككح قاي ككاال قردقملكك  قاتابعكك  اوككا. قايبايككا   لب

ق مب قا   ال و ك ل طكم قاناكا  قاسةاسكم قايغببكم واكبق اةشكل ةةكا  واكا  مباةك  بباياوةك   طيعاكع قاسكبطا  

 . [14]بمةت بة  قايبا ق مب قا   لتعام  مي ئةا مح م ح قايباة  قايباياوة  قايستمب 

مكن قا سكتوم قاك   لكنى عبكا ا   07  ا ق تيامز قابةاب  قاسةاسة  بوقسط  قايبايا  بيونكب قاة كل

قا   لنى عبا  و  قايبقطك  قاعيومةك   651قايبايا  لبقةب قاواوم   لمةع قاسةاسا  قاعيومة  ثع قاة ل 
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اكح طكم  ك ق قاشكب  تم   قاوساب عن ت بةب ا األموق  قاعيومة  هيمكا ابمكوقوةن قا كام  بوكا قاعيكل   ت 

ابيبقةيكك   قاتمةككةع.  يككا لككبخى قايبايككا  ابواومكك  بتو ككةل قايكك قخةل  صككبف قانةمككا  عنكك  م ككادةته 

عبككا ةككاوو  قايااةكك    عيككب وحكك ق  ا ككن تم ككم قاومككائ  عنكك  قالةتاككاء    كك ق بيونككب قاتمكك   بيبككتيس 

 ق س ب  قاشةول   قااتابة . قابةاب  ابواوم  ثع مناةش  مشب ا قات ةة   قاي ادة  عبةه طائ عن

 أوال: المساءلة المالية

عبككا ا  ةككاوو  قايااةكك  ل كك م  لككودا با سككيمة  اكك ه م بككس  [15]مككن قا سككتوم 05لكنى قاة ككل 

قانككوقب   لوكك د قامككاوو  قاتناةيككم ابيااةكك  هيةعكك  قايعبومككا   قاوثككائ   قايعطةككا  قااككب مل  اتعزلككز 

قايااة .  يكا تاكين وةكس قاة كل هبلمك  قات كولت عبكا ةكاوو  قايناةش  قايباياوة  حو  مشب ا ةاوو  

قايااةكك  حةككث ل ككو  قايبايككا  مككبة  قحكك ة عبككا وةمككا  قات وةككز قاتككم تكك خل طككم م ككا  قاتنيةكك   وو ككاز 

قاي ططككا  قاتنيولكك  قالسكككتبقتة ة   قايككبقمج متعككك دة قاسككنوق   قاتكككم تعكك  ا قاواومككك   تطبككح عبةوكككا 

قانةمككا  لسككتيب مةعككو  قايوقطمكك  تبمائةككا عبككا قانةمككا  هةبكك  مكك ة  قايبايككا    عنكك ما لوقطكك  عبككا تبككا

قاي ططكا   قايككبقمج   ابواومكك   حكك  ا قا ككئحة  اتمكك لع مشكاملح ةككوقوةن تبمككم واككا تغةةككب مككا تيككت 

قايوقطم  عبةه.  تتع مسطبة قايناةش   قات ولت عبكا ةكاوو  قايااةك  عيكب مكبحبتةن اساسكةتةن ا  دقخكل 

 بسا  قاعام .قاب ن قا قئي  ثع قا 

 ت كب  مناةشك  مشكب ا ةككاوو  قايااةك  ب قلك  دقخككل قاب كا  قا قئيك  اي بسككم قايبايكا   تتكواا ا نكك  

قايااة   قاتنية  قالةت ادل  مناةش  قايشب ا عيب قالستياا واا  زلكب قايااةك  قاك   لمك   بةاوكا  وضكاطة  

مةك    لوك د مك توا ماتكب قاب نك  حو  قايشب ا ثكع لشكبا طكم مناةشك  عامك  ابيةزقوةك   ابسةاسك  قاواو

عبككا اال تت ككا ز ثئثكك  الككا    بعكك  ا لشككبا طككم مناةشكك  مة ككب  ابيشككب ا مككادة مككادة  تمكك   بعكك  ذاككا 

قةتبقحكا  قاتعكك لل ابناككب طةوككا طككم انككل ال لتعكك ه خيسكك  الككا . طككم حككةن تشككبا بككاةم قاب ككن قا قئيكك  طككم 

قامطاعكا  قاتكم تكبتيط باخت اصكاتوا حةكث قاتواةب ا مقس  مشكاملح قايةزقوةكا  قاةبعةك  ابكوزقمق   

لم    ل  زلب مشب ا مةزقوة  قامطاا قا   لسكةبل  عبةكه ا  لاكح اك ه مئاسك  قاب نك  خيسك  الكا  ةيكل 

قوعماد قاب ن  قايعنة    تو ل  الئو  قايت خئ   قايت خبةن ةيكل قاشكب ا طكم قايناةشك  ب كة  ووائةك   ال 

تككب قاب ككن حةنوككا لياككن تو لكك  الئوكك  وضككاطة  ابيتكك خبةن ايكك ة ال تميككل بشككبووا ا  تغةةككب وال بيوقطمكك  ما

 . [16]تت ا ز خيس  دةائ 
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اما طةيكا لتعبك  باا بسكا  قاعامك  طتَ كب  مناةشك  مشكب ا ةكاوو  قايااةك   قات كولت عبةكه هيمكا  حاكا  

وةكا  عبكا منكه  قاك   لبكز  قايبايكا   قاواومك  قا 00من قا ستوم )قايشام واةه اعئل(  قاة كل 05قاة ل 

توقز  مااة  قا  ا   لعطم قا ئحة  ابواوم  ابطض بع  بةا  ق سياب قايمتبحا   قاتعك لئ  قاتكم لتمك   

بوا اعاكاء قايبايكا  وذق  كا  ةيواوكا لكةد   باانسكي  امكاوو  قايااةك  واكا ت ةكةض قايكوقمد قاعيومةك   ا  واكا 

اةش  قا زء ق     قاثاوم من مشب ا قامكاوو  وح ق  تابةف عيومم  ا  قازلادة طم تابةف مونود.  تتع من

ع  قاي يوعكا  قانةابةك  مكن هكبف وك  ة  قاياام طكم ح ك  زمنةك  لوك د ا قاياتكب  لكتع توزلعوكا عبكا قاةمكبم

قابؤساء  ال ل كوز ودخكا  تغةةكبق  عبكا ممتاكةا  قا كزء ق    أةكب قاتغةةكبق  قاتكم تسكت عةوا ضكب مة 

 . [16]ت ولت عبا موقد   ق قا زءتبتةب  تنسة  قانى وتة   اعيبةا  قا

 تيعا ا اا طكإ  ا   مئحاك  لياكن تسك ةبوا طةيكا لتعبك  باابةابك  عبكا ةكاوو  قايااةك  سكوقء تعبك  ق مكب 

باايمتاةا  قا ستومل  ا  ق واي  قا قخبة  ابيبايكا  بي بسكةه تيتعكه ب كئحةا   قسكع   مويك  طكم ممابكل 

قايبايا  طم   ق قاي ا  ن  متوقضع  عبا صكعة  قاييامسك .  نود ح  د  ةةود مسطبل  ا ع ت عل مااو  

من قا ستوم قاك   لشك د قا نكاع عبكا تك خل  ميكادمة قايبايكا  حةكث  05 تاوب  ل قامةود من خئ  قاة ل

لمككب بونككوب قات ككولت عبككا ا وةمككا  قات وةككز   قاي ططككا  قاتنيولكك  قالسككتبقتة ة    قايككبقمج متعكك دة 

  لاو  اه ح  معا دة ذاا عبا قمتك قد سكنوق  قات طكةط  قايبم ك   عبيكا ا  قاسنوق ا مبة  قح ة  د   ا

  ل ق خةبة ليان ا  تاو  ثئثة  ا  خياسة  بل اعطا قايشبا صئحة  تغةةب ما تيت قايوقطم  عبةكه طمكط 

طكم ابواوم .  يا لو  ابواوم  طتل قالعتيادق  قائزم  اسةب قايبقط  قاعيومة  عنك  تعك م ةيكو  قايةزقوةك  

دننيب  طائ عبا ا  قاتع لئ   قايمتبحا  قاتم لتم   بوكا اعاكاء قايبايكا   16قاتاملخ قايو د ةاوووا طم 

ب  ككوص ودخككا  تعكك لئ  عبككا قامككاوو  قايككاام  ال ل ككوز ةيواوككا وذق  ككا  مككن  ككبووا ا ت ةككةض قايككوقمد 

  قاعام ا ا  ا وح ق  تابةف عيومم ا  زلادة طم تابةف مونودا.

ة ل لاعف قاييادمة قايباياوة  طم قاي ا  قاياام  لمو  من قاسبطا  قايااةك  ابواومك   لوك  و    ق قا

بشال ال لميكل قانمكام مكن حك  قايبايكا  طكم  ضكح قةتبقحكا  مكن  كبووا تغةةكب بنةك  قايااةك  ابيةزقوةك   اكل. 

وةو ا اوا  وذ لو  ق مب قا   نعل قاواوم  طم موةح ةوة بواع قا ستوم  نعل   ق قاي ا  قاياام م اال م

ابواوم   ح  ا ودخا  قاتع لئ  بشب  قايوقمد  قانةما  قايااة  ب عوه قاوةا  عبا قاتكوقز  قايكاام    ك ق 

مكا ح ككل طككم قات ككامب قاياضككة  حةككث قمتةعكت قاتاككااةف  قو ةاككت بعككض قايككوقمد بسككيب قو ةككا  د م 
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ااككبقئب  ق مككب قاكك   لثةككب قا  اكك  قالةت ككاد    تبقنككح مكك قخةل قا يككاما  م ككود مكك قخةل بعككض ق

قاتسككاؤال  حككو  م كك قةة  قاتشككبلح وةسككه  خ وصككا طةيككا لتعبكك  باامككاوو  قايككاام. طاةككف وةسككب وحااكك  

قاواومك  ايشكب ا ةكاوو  قايااةك  عبككا قايبايكا  ابي كادة  عبةكه اة كيل ةاوووككا واطك ق  طكم قايمابكل لوكك د 

 ككا  ت ةككةض قايككوقمد  قازلككادة طككم قاي ككا  قاتشككبلعم  تبسككع قا طككوه قاتككم ال لياككن ت ا ز ككا طككم م

قانةمككا  ميككا لة كك  عبككا ا  ميكك ا قاتككوقز  قايككاام قختةككام أةككب ثابككت لتيكك د  لككتمبى حسككب تونوككا  

  . [13]قاواوم 

اما طةيا لتعب  بتتيح تنةة  ةاوو  قايااة  طتعب  قاواوم  سنولا عبا قايبايكا  ةكاوو  قات كةة  خكئ  

اوو  قايااة    لتاين ةكاوو  قات كةة  ح كةب  مةزقوةكا  قات وةكز قاتكم قاسن  قاثاوة  قاتم تبم سن  تنةة  ة

ذاكا ا  ةكاوو  قات كةة  لسكيل بتاكولن صكومة  [15] مكن قا سكتوم 01قوتوت مك ة وةاد كا تطيةمكا ابة كل 

 قضكو  حكو  وسكي  تنةةك  قامككاوو  قايكاام  مسكتولا  قرو كازق  قايوممك   أةككب ذاكا مكن قايةاوكا  قاتككم 

قاوةككوف عبكا حمةمكك  قاوضكعة  قايااةكك   مبقةيك   تتيككح  تمةكةع قاواومكك . أةكب ا  مككا تياكن قايبايككا  مكن 

لعكاب عبككا ت ببكك  قايبايككا  ب كك د دمقسكك  ةكاوو  قات ككةة  تب ةز ككا با سككاز عبككا قايكك قخةل  قانةمككا  

ا  تغةةب قال تيا  با صو  قايادل   توبةل قاتابة      مبقةي  قايبايا  الستعيا  ق مكوق  قاعيومةك  اوك

بع  سةاسم بامتةاز تنطو  عبا مبقةي  قايشب عة  قاتم تمت ب عبا مك ه قحتكبق  قاواومك  ابتكبخةى 

 ك ق بارضكاط  واكا قاكيطء قاك   لتسكع بكه  . [19]قا   منوه اوا قايبايا  طكم قسكتعيا  ق مكوق  قاعيومةك 

ق مب قاك   لك عو واكا  تم لع مشب ا ةاوو  قات ةة   قا   لةبغ قايبقةي  قايع ل  ابيبايا  من موتوق ا 

قاتساؤ  حو  ن  ه مناةش  مشاملح ةوقوةن قات ةة  قاتم ت ل احةاوا م ة تمادموا واا ست سكنوق  طيكا 

طوع ميا لستوةل معه قاوةوف عبكا حمةمك  قاين كزق  قاينةك ة مكن عك موا  ذاكا بسكيب صكعوب  قرثيكا  

 . [13]ة   ودقمل  لةتمب واةوا قايبايا  قاتب   خ وصا  ا  دمقس  ةاوو  قات ةة  لوتا  واا تمنةا  ماا

 ثانيا: المساءلة عن طريق األسئلة 

تشال اس ب  اعااء قايبايا  ادقة موي  طم مبقةي  وشاه قاواومك    سكةب  دسكتومل  م  لك  

طككم تو لكك  قاعئةكك  بككةن قا وككاز قاتشككبلعم  قا وككاز قاتنةةكك     ةكك  واككع  حكك د موضككوعوا بيونككب 

( مككن قاناككا  قاكك قخبم اي بككس 178واككا  681قا سككتوم   قايككوقد ) ( مككن671-676-677قاة ككو  )
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( من قاناا  قا قخبم اي بس قايستشاملن.  لتعب  موضكوعوا اساسكا بتمةكةع 112واا  118قانوقب   قايوقد )

 قاسةاس  قاعام  باانسي  ابئةس قاواوم   قاسةاسا  قامطاعة  طةيا ل ى قاوزمقء.

يباياوةك  عكن هبلك  ق سك ب  عبكا تنوعوكا  لسك ل م يوعك  مكن أةب ا  قايتتيكح ايسكطبة قابةابك  قا

قالخككتئال   قاتككم تت بككا اساسككا عبككا مسككتوه ق سكك ب  قاشككةوة  طككم تاككبقم عكك د مككن قاماككالا قالنتياعةكك  

ابيوقهنةن  طم عيو  قا بسا  قاشةا ة  مثل ةطكاا قاتببةك   قاتعبكةع  قاسكان  قانمكل  قا كو   قالووبقطكا  

   قا بسا  قاشةوة  اائ قاي بسةن طم  ل أةاب قاتنسة  بةنوا.قاينتشبة بوا طم عيو

اما طةيا لتعب  با س ب  قااتابة   قاتم تعتيب ادقة وانع  طم مبقةي  وشاه قاواوم   توع تو لك ق قاشكب  

قايوبم  تعااج ةاالا مو دة  يبقةي  ت بةب ق موق  عبا قايستوه قاتبقبكم   وثكامة بعكض قالخكتئال  قاتكم 

ا ت بةب قايبقط  قايوبة . طإووا تيما مأع و اعتوا د   قايستوه قايبأوب وابق اتياهل قاواومك  طكم لعبطو

   قرناب  عبا ق س ب  قااتابة   ت ا بوا طم بعض ق حةا   لبنح قاسيب اساسا واا تبق يوا  ع   دةتوا.

 ثالثا: المساءلة عن طريق اللجان 

وةابة  منت ي  عبا اساز قاتيثةكل قانسكيم ابةكبع قانةابةك   تنكاه لتيتح م بسم قايبايا  بو  وح ق  ا ا  

  اصكيل بإماككا  1766مكن دسكتوم 671بوكا مويك  دمقسك  مشكاملح  ممتبحكا  قامككوقوةن   بيونكب قاة كل 

قاب ككا  ا  تطبكككب قالسكككتياا واكككا مسكككة ام قردقمق   قايةسسككا   قايمكككا ال  قاعيومةككك   ذاكككا بواكككوم 

توع.  امك  تككبا قا سكتوم ابناككامةن قاك قخبةةن ابيبايككا  تو لك  عكك د قاب ككا  قاكوزمقء قايعنةككةن  توكت مسككة اة

 ليبك  عكك د ا طككم م بككس قانككوقب تسككح ا ككا    سككت باانسككي  اي بككس قايستشككاملن.  تعتيكك   كك ل قاب ككا  طككم 

ميامسكك  مواموكككا عبككا عمككك  قنتياعككا  خكككام  قاكك  مق  قايباياوةككك  بغككب  تتيكككح سككةب قاعيكككل قاواكككومم 

حكككو  سةاسككك  قروةكككاع قاعيكككومم   سكككةب قايبقطككك  قاعيومةككك  خاصككك  قالنتياعةككك     قستم كككاء قايعبومكككا 

 قايةسسكككا   قايمكككا ال  قاعيومةككك  خاصككك  قالسكككتبقتة ة  منوكككا   نككك  ه خوص ككك  بعكككض قايمكككا ال  

قاعيومةكك . وال ا  عيككل  كك ل قاب ككا  ليمككا متسككيا باايو  دلكك  واككبق اعكك   توطب ككا عبككا قاوثككائ   قايعبومككا  

 وشاه قاينايا  قاعيومة    ة اتوا بةعل  ةين   قحتاام   ل عبا قايعبوم . قائزم  حو  سةب

 رابعا: المساءلة عن طريق مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

تع  قايساءا  عن هبل  مناةش  قاسةاسا  قاعيومة   تمةةيوكا تمنةك  ن لك ة تكع قاتن كةى عبةوكا ح كبلا 

ى عبا ةةكا  مئكةس قاواومك  بعكب  قاو كةب  قايبحبةك    قا   لن1766من دستوم  676بيونب قاة ل 
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ابواوم  عبا قايبايا   وما بييادمة منه  ا  بطبب من ثبث اعااء م بس قانوقب  ا  من اأبية  م بس 

قايستشاملن   ت  ى نبس  سنول  من ةيل قايبايا  ايناةش  قاسةاسا  قاعيومة   تمةةيوا.  يكا لياكن 

وا قايناةشكك  ااككئ قاي بسككةن هبككب قالسككتياا واككا مسككة ام قردقمق  اب ككا  قايباياوةكك  قايعنةكك  بيوضكك

  قايةسسا   قايما ال  قاعيومة   بواوم قاوزمقء قايعنةةن   توت مسة اةتوع.

 طككم  كك ق قرهككام طعككل م بككس قانككوقب  كك ل قايويكك  قا  لكك ة عيككب وحكك ق  ا نكك  موضككوعاتة  اتمةككةع 

 قايبوكامج قاينك مج اتز لك   (perg) امب ل  قاشكيوام قاسةاسا  قاعيومة    ذاا حو  ببوامج قااوبب  ق

 .(pager)قاعااع قامب   بااياء قا اال ابشبب 

 خامسا: المساءلة عن طريق منح الثقة وملتمس الرقابة

تتةل قايساءا  عن هبل  منل قاثمك  ا  مبكتيس قابةابك  طبصك  وثكامة مسكة اة  قاواومك  ومكا بييكادمة 

من قايبايا  عيب قات ولت عبا مبتيس قابةاب  ا  بييادمة من قاواوم  من تبماء وةسوا طيونب قاة كل 

 من قا ستوم.  675   671

بةابةك   كو قةت كام صكئحة  هبكب   ا ق طإ  ا   مئحا  ليان وبك قؤ ا بيونكب  ك ل قايسكطبة قا

  كك ق تمةةكك   مككنل قاثمكك  عبككا م بككس قانككوقب د   م بككس قايستشككاملن طككم  ككل قا سككاتةب قاسككت  ابييباكك  

مبككتيس قابةابكك  بو ككو  قات ككولت با أبيةكك  ااككل مككن قاي بسككةن ق مككب قاكك   لتعكك م معككه تومةكك   كك ل 

 قايسطبة. 

 نكود اأبيةك  منسك ي   متياسكا  ةكادمة عبكا  ليما ا ع خبل تت كيط طةكه قايةسسك  قاتشكبلعة  عك   

قستغئ  قا ئحةا  قاينوه  بوا بيونب قا ستوم  طكم ممابكل  نكود معامضك  ضكعةة   منمسكي .  يكا 

  . [18]اثيتت قاييامس  ع زق  يةبق عبا مستوه قاتنسة   قاتاامل بةن قاي بسةن

 الفقرة الثانية: الرقابة اإلدارية 

قاتم تتواا موي  قابةابك  قردقملك  عبكا قاوة كا  قاعيومةك   قاتكم تَاكو    طكم تتع َّد قاوة ا   ق نوزة 

ف قابةابكك  قردقملك  عبكا اووككا عيبةك  ةةككاز  م يوعوكا صكبحا مةابةككا مويكا طكم مناومكك  قاشكةاطة .  تمعكبَّ

توةَّعككا ح  ثككه  طوككم بكك اا تسككعا واككا  قانتككائج قاةعبةكك   طمككا األ كك قف قايبسككوم   مماموتوككا مككح مككا  ككا  مم

بوكك ف قازلككادة طككم ح ككع قروتككا    تطككولب موككامق  قايككو ةةن   [23] ككوةل قا بككل  تمككولع قاتكك بةبت

    ة مقتوع بيا لاين قالةت اد  قااةاءة طم قاعيبةا   ق وشط  قاي تبة  ابيبقط  قاعيومة .
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   اكك ق تتعكك د قاوة ككا  قاتككم تتككواا مويكك  قابةابكك  قردقملكك  عبككا قايبقطكك  قاعيومةكك  ااككن  عبككا صككعة 

قاييامس  لس ل قطتمام ا ابع ل  من قاشب ه قا قتة   قايوضوعة  قاتم تو  من و كاح عيبوكا قابةكابم  تينكح 

 من تومة  ق   قف قاتم  ضعت من انبوا.

 أوال: هشاشة المساءلة عن طريق المفتشيات اإلدارية

تشةا  قردقمل  بيسكتولاتوا لعتيب قا اوب قاماوووم  قايةسساتم من ا ثب قاعوقمل قاتم توم ُّ من مةاب  قاية

قاثئ  عبا قاوة ا  قاعيومة  طياابنوا واا توقملخ ص  م قان كوص قاتكم تكناع قالخت اصكا   قاوةا كل 

   مةتشة  قا ياعا  قاتبقبةك  6217قاتناةية  ابيةتشةا  قردقمل  و   ا ن  متمادم  ) مةتشة  قاعام  ابيااة  

. ق مب قا    1766لووةو 11  قاعام  ابوزقمق  قا ادم بتاملخ ( باستثناء قايبسو  قايناع ابيةتشةا6221

ال لئئككع قاتطككوم قانككوعم قاكك   لطيككح قاعيككل قابةككابم خاصكك    ال لوق ككب قايسككت  ق  قاتككم لعبطوككا قاتكك بةب 

 قاعيومم عام .  

مك   يا قتسيت مةتشةا   زقمتكم قايااةك   قا قخبةك  باتسكاا م كاال  تك خئتوا حةكث تنكاه باايةتشكة  قاعا

ابيااةككك  سكككبطا   قسكككع  تشكككيل ونكككبقء عيبةكككا  قاتةتكككةش  قالطتوكككاص قايكككاام عبكككا قا  اككك  ) قاكككوزقمق ( 

 م ااووا قا امنة    قايةسسا  قاعيومة   طب عوا   قا ياعا  قاتبقبة    ة اتوا.  منطمةا  امكا  و كبقل 

ةتشككة  قاعامكك  ابيااةكك  ال قاتاكك ع قاينةككو  قاكك   تعبطككه قايبقطكك  قاعيومةكك  عبككا تنوعوككا طككإ  م ككا  وشككاه قاي

لتع ه قاي اال قايب زلك    ك ق قانشكاه قاك   لنو كب طكم مبقةيك  مشكب عة  قاعيبةكا  قاين كزة مكن هكبف 

قآلمبلن باا بف  قايواسيةن قاعيكومةةن  طةيكا ال تعك   مةابتوكا عبكا قا ياعكا  قاتبقبةك  مةابك  ذق  هكابح 

 ملح قايعتي ة.قوتمائم ال تنة  واا عي  قاتومة  طم قايبقمج  قايشا

 عبا مستوه ح ةب  عيل مةتشةتم قايااة   قا قخبة  طإوويكا تيةزتكا باايو  دلك   طمك   سك بت قايةتشكة  

تمبلككبق حككو  قاتكك بةب  1577  وصكك قم 1766واككا حكك  د سككن   6217قاعامكك  ابيااةكك  منكك  قعتياد ككا طككم سككن  

تمبلككبق حككو  حسككابا  قايشككاملح  160قايككاام  قايواسككيتم  قردقم  األنوككزة قاعيومةكك   منوككا مككا لمككامب 

اكك  مككن ة يككل  ة ككا  مااةكك  د اةكك   نوولكك     تمبلككبق حككو  تكك ةة  ادقء ق نوككزة قايسككةَّبة طككم وهككام  15قاييوَّ

تمبلكبق عبكا  17ةطاعا حاومةا   يكا تيانكت مكن وحااك   11ممامب  قايةزقوة  عبا اساز قانتائج قاتم  يبت 

طةيكا او كز  قايةتشكة  قاعامك  اكإلدقمة قاتبقبةك   . [10]زة قاماكائة تمبلكبق عبكا ق نوك 17قايوا ع قايااةك    

من م يوا قاعيبةا   %11موي  قطتواص  ت ةة  ا   616موي   منوا  681ما م يوع   1766واا أال  
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قاين زة  طةيا لن م  ما تيما ضين موا  قاتةتةش  قايبقةي    يا ةامت قايةتشة  طكم وةكس قاسكن  ب قمسك  

 . [10]تع قاتوصل بوا من مةسس  قاوسةط 616وا  اال  من 5817

 قاوقةح اوه مأع قتساا قالخت اصا  قاتكم تاكطبح بوكا قايةتشكةتا  قاسكااةتا  مكا لةتكب  ا  ل عكل 

منويا ويوذنا طعاال طم قابةاب  عبا وشاه قايبقط  قاعيومة   خاص  طم قاي ا  قاياام ال تعاسكه بشكال 

 ة بعيبلويا.نبم ح ةب  عيبوا طوم ن  ضعةة  موقزق

اما طةيا لتعب  باايةتشةا  قاعامك  ابكوزقمق  طوكم تكبتيط ميا كبة بكااوزقمق   م كااووا قا امنةك   

 لمت ب وشاهوا عبا قايبقةي  قا قخبة  من خئ  تمةةع عيل قايبقط  قاعيومةك   هدقئوكا   وعكئ  قاكوزلب 

يشككبل   قايعكك ق   قالعتيككادق  باةةةكك  سككةب قاي ككاال قاتابعكك  اوزقمتككه   مبقةيكك  قسككتعيا  قاوسككائل قا

قايوضوع  توكت ت كبف قاكوزقمة  م كااووا قا امنةك   ميكا ل عبوكا خبةك  ابتوقصكل ا ثكب مكن  وووكا 

خبةكك  ابيبقةيكك   لتاككل ذاككا مككن هيةعكك  مواموككا قاةعبةكك   قاتككم تاتسككم هككابح قرخيككام  قرعككئ  ابككوزلب 

 عو  تمولع قا بل موضوا قابةاب .  قايعنم

قايةتشةا  قردقمل   كبنوزة مةابةك  ذق  ت  كى عكا  ل عبوكا طكم تيعةك  مطبمك  و  أةاب قستمئاة  

ابتونوا  قاسةاسة  قاوزبة  ابوزلب ميا لةثب عبا حةاد ا طكم قامةكا  باايوكا  قاينوهك  بوكا خ وصكا طكم 

ممة  ك  سككبط  قاكوزلب قايسككة   بإازقمةك  توبلككا قايسكطبة قاتبدليةكك  ا  قايتابعكك    كل أةككاب ةاعك ة ةاوووةكك  ت

 اماائة .ق

 يا لو  من عيل قايةتشةا  قردقمل  ع   توطب كا عبكا قاسكبط  قازنبلك  اتوةةكح قا كزقء   قاتيسكا 

بااسككب قايونككم قاكك   لموككت  ع عبةوككا عكك   وشككب توبلاتوككا  وتككائج تومةموككا ابعيككو   تتيككح مكك   توصككةاتوا ا  

 . [14]عبضوا عبا قايبايا  ايناةشتوا ا  وحااتوا ابمااء ابيت طةوا

 ا: حدود مراقبة االلتزامات بنفقات الدولةثاني

تمعتيب مبقةي  قالاتزقمكا  بنةمكا  قا  اك  نوكازق ودقملكا تابعكا اب زلنك  قاعامك  ابييباك  بعك  مكا تكع دمكج 

مبقةيكك  قالاتككزق  باانةمككا  طككم قا زلنكك  قاعامكك  ابييباكك    لنككاه بوككا مبقةيكك  تنةةكك  قانةمككا  قاعيومةكك    ككم 

وا قايبقةب قايكاام عبكا ق  ك اص قامكائيةن بكاالاتزق  ) قآلمكب   باا كبف(. مبقةي  ودقمل  ةيبة  ليامس

 لمو  قايبقةب قاياام بتسةةب م اال م لبل  مبقةي  قانةما  قاعيومة   قاتنسة  بةن اعيكا  قاتكابعةن اوكا 

 عبا قا عة  قايب ز   قا وو   قرةبةيم.
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قملك  قايبزمك  انةمكا  قا  اك    ت سك  مةابكك   تب كز مبقةيك  قالاتكزق  باانةمكا  عبكا اسكاز قامككبقمق  قرد

 ةائة  صامم  عبا مبقط  قا  ا  اويالتوا من قالختئال  قاييان ح واوا   يا تو ف واا قاتب ك   قاتومك  

مكن قسككتعيا  ق مككوق  قاعيومةكك  باةةةك  مطابمكك  ابمككاوو   مككن خككئ  مبقةيك   ككبعة  قانةمكك  قاعيومةكك   مكك ه 

رنبقءق  قردقمل     بو ق قرنبقء طوم ال تيت  واكا مبقةيك  مئءمك  ممتبحكا  قحتبق  قايساهب قاماوووة   ق

قالاتزقما  قاةعبة  مكح قايشكاملح قايبتيطك  بيوضكوا قانةمك .  ك ق طاكئ عكن تيعةك  قايبقةكب قايكاام اكوزقمة 

 قالةت اد  قايااة .

تتا  قاسكن  قايااةك  ميكا ل كعب  يا تشو  م اال مبقةي  قالاتزق  باانةم  ثمئ  يةبق ابيبةا  مح قةتبقب قخ

معككه دمقسكك   تيوككةى  ككل قايبةككا  ب ةكك   وصكك قم مئحاككا  حواوككا  ا  مطاككوا واككبق ااككة  قآلنككا  

قاي  َّى ا مقس  مشاملح قالاتزق  باانةما   طكم  كل أةكاب قمتك قد اي كاال قايبقةيك  عبكا مسكتوه بعكض 

قاوسكابة   كو وةسكه قايبقةكب قايكاام ائاتكزق  قا ياعا  قاتبقبة  عبكا قعتيكام قامكابض قايوبكم ايوكا  قاعيبةك  

باانةم     و ما لعتيب امبق خطةبق   لشال ثغبة ةاوووة   يةكبة   وكه ل كعب عبكا قامكابض قايوبكم مبقةيك  

وةسه بنةسه   يا ال لياكن اكنةس قاشك ى ا  ل يكح بكةن مويك  تو كةل قايكوقمد  صكبف قانةمكا   قاتب كةب 

اتناطم  ووه ل يح بةن مويتةن متناةاتةن من حةث قاشال  قاياكيو  عبةوا  طوم تن م  طم وهام حاال  ق

  متاامبتةن من حةث قاغال .

 ثالثا: ثغرات مراقبة الخزينة العامة للمملكة

تع  قا زلن  قاعام  ابييباك  نوكازق مةابةكا تابعكا اكوزقمة قالةت كاد  قايااةك  لتكواا مبقةيك  تنةةك  قايةزقوةك  

قاتم ليامسكوا قا كاز  قاعكا  ابييباك  عبكا مو كبم قايااةك  قا وكولةن  قرةبةيةكةن قاعام  قوطئةا من قاسبط  

 عبا ةيا  قا ياعا .  لتيتح مواسيو قا زلن  قاعام  باخت اص عا  طةيا ل ى تنةة  عيبةكا  قايك قخةل 

بلكب  قانةما  قاعيومة .  لون  قا از  قاعا  عبا ماز قاتسبسل قردقم  ابيواسيةن   لعيل عبكا تونةكه تم

سككنو  ابي بككس ق عبككا ابوسككابا  لتاككين ةبقمقتككه  لعككب  طةككه مئحااتككه ب  ككوص قاتسككةةب قايككاام 

 .ابيبقط  قاعيومة  قاتم ةا  بت ةة  حساباتوا

 لعتيب مي ا قاة ل بةن   ةةتم قآلمب باا بف  قايواسب قاعيومم ا ع ما تمو  عبةه ميادئ قايواسكي  

   قايوا  قايواسية    ذاا ابع ل  من قالعتيامق  ا اوا ع   خاكوا قاعيومة  ا  قاة ل بةن قايوا  قردقمل

 ا  هبف اسبط  قاطبف قآلخب  قاوبص عبا  ةاطة  ت بةب ق موق  قاعيومة .
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  اكك ق عبككا قاككبأع مككن ق  يةكك  قاتككم تاتسككةوا مةابكك  قا زلنكك  قاعامكك  ابييباكك  عبككا تكك بةب ق مككوق  

لعنكم سكئمتوا مكن بعكض قاثغكبق  قاماوووةك   قاعيبةاتةك  قاتكم  قاعيومة  باايبقط  قاعيومة  وال ا    ق ال

تشوم عبا حسن هدقئوا و  ب منوا: قايااو  قايتيةزة قاتم لاطبح بوا قا از  قاعا  ابييباك  دقخكل وسك  

 ة   قايواسيةن قاعيومةةن  ق مب قا   لعطةه قمتةازق مةابةا مزد نا ذق هيةع  ودقمل  طم وهام قاتسبسكل 

يونيه ل اح قايواسيو  قاعيومةو  اسكبطته   قخت كاص ةاكائم لتعبك  بإصك قم ةكبقمق  قردقم  طي

أبضوا تيبئ  ذم  قايواسيةن ا  وةبقم قاع ز طم حساباتوع  طوو بو ق قالخت اصا  لسكوب نكزءق مكن 

قا ككئحةا  قاي واكك  ابي بككس ق عبككا ابوسككابا    ل عككل مككن قا ككاز  قاعككا  خ ككيا  حايككا طككم وةككس 

 . [14]قاوةت

 فقرة الثالثة: الرقابة القضائيةال

تعتيب قايوا ع قايااة  سبط  ةاائة  مت     طم مبقةي   مساءا  قاوة كا  قاعيومةك  طوكم تيكامز 

قابةاب  قاعبةا عبا تنةةك  ةكوقوةن قايااةك   قاتب ك  مكن  كبعة  قاعيبةكا  قايتعبمك  بيك قخةل  وةمكا  قاوة كا  

 قا اضع  ايبقةيتوا. 

معَ  من ا ع ق نوزة قابةابة  قاوهنةك  عبكا قاتك بةب قاعيكومم   تبسةسا عبا ذاا طإ  ق ايوا ع قايااة  ت

 لت بكا ذاكا طكم حةاد كا  موضكوعةتوا طكم دمقسك   توبةكل قاماكالا قايعب ضك  عبةوكا    ةكاءة اهب ككا 

  نودة  دة  تماملب ا خ وصا عبا مستوه قات ةة  قاياام  قاعيبةاتم.

قايوكا ع قايااةك  تعتكب    ةةتوكا نيبك  مكن قا كعوبا  قاتكم اان مأع  ل قرل ابةا  قاتم تسك بوا 

ع قالخت اصككا  قاتككم تاككطبح بوككا  طوككم ت يككح بككةن  ت ثككب عبككا مبد دلتوككا   مككن اببز ككا تعكك ُّد  تاكك ُّ

  مماموكك  مككح قرمااوةككا  قايوضككوع  م ككن  [22]قالخت ككاص قاماككائم  قاتككبدليم  مبقةيكك  قاتسككةب

م قالخت اصكا  مكن خكئ  وةوكا  مبقةيك  م يوعك  مكن قايبقطك  و امتوا.  لَاوب   ق قاتع د  قاتنوا طك

 قاعيومة  د   مبقعاة قاتناسب بةنوا.

 تمف قخت اصا  قايوا ع قايااة  طةيا لتعبك  باايوكا  قاماكائة  عنك  حك  د تطيةك  بعكض قاعموبكا  

مة بيونب و وص م  و  قايوا ع قايااة   حةنيكا تاتشكف قايوكا ع قايااةك  قخكت ئال  مااةك  قايااة  قايمبَّ

 ودقمل  تاتسم قاطابح قا نائم  وووا اةس بيواي  زنبل   ال لوك  اوكا تطيةك  قامكاوو  قا نكائم  توةكل 
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   ك ق ق خةكب قاك   لتيتكح طكم  ك ق قاي كا   [16]قايبةكا  عبكا  زلكب قاعك   ة ك  توبلكا مسكطبة قايتابعك 

 موا.بسبط  تم لبل   يةبة طم وحاا  قاماالا عبا قانةابا  قاعام  من ع 

 يكا توقنككه قايوككا ع قايااةك  تسككولةا طككم تمكك لع قاوسكابا  مككن ة يككل قايواسككيةن قاعيكومةن ومككا بسككيب قايعكك  

 قا غبقطم ا   سياب    ة  طم وةسة  قايواسيةن  ق مب قا   لعبةل سةب عيل   ل قايوا ع. 

اوكا بتمةكةع مبد دلك     ا ق  وذق  اوت قايوا ع قايااةك  تنك م  ضكين ق نوكزة قابةابةك  قايع لك  مكا لسكيل

 طعااة  قاوة ا  قاعيومة  عبا تعَك ُّد ا  تنوعوكا  طكإ  مكا لمةقخك  عبةوكا   وووكا قوتمائةك   قختةاملك  بطيةعتوكا  

 منطمةا ال تاو  قايبقةي  قايع ل  م  ل  وال وذق  اوت تب   تمةةع قايبقمج ذق  ق  ك قف قايوك دة مسكيما  طك  

ء  كك ل ق  كك قف   لنيغككم ا  لاككو  قا ككزقء طككم  كك ل قاوااكك  صككامما وتككائج مبةيكك  ةاببكك  ابتومكك  عبككا ضككو

 . [17] متناسيا مح ح ع ق ضبقم قاتم اومت باايبقط  قاعيومة  قايعنة 

 المحور الثاني: منظومة رقابية مهمة لكن بوسائل محدودة

 ل لتككوطب قايغككبب عبككا مناومكك  مةابةكك  مويكك   تشككبلعةا  تاةيةككا  مةسسككاتةا  أةككب  قةككح ق ككتغا   كك

قايناومك  ابككا  عككن صككعوبا   يةككبة تككبتيط بمكك مقتوا قايشككبل   قاينولكك   قاو ةةةكك   طوككم تةتمككب واككا مككوقمد 

مسكَوة بااتاك ع قاعك د   قانكوعم ابينايكا  قاعيومةك   )قاةمكبة ق  اكا(   يكا تطكبح  بشبل   يةبة  مة بك  ا

بكا تمكاهح  تك قخل مواموكا طكم  كل وسية  قستمئاةتوا عن قاسبطا  قاعيومةك  )قاةمكبة قاثاوةك (   ك ق طاكئ ع

 ضعف   ةةى  قاتنسة  طةيا بةنوا )قاةمبة قاثااث (.

 الفقرة األولى: موارد بشرية مهمة لكن غير كافية 

و  طعااة  ا  نواز مةابم م ةن  بتوطب ومااوةا  بشبل   مادل  موي  طااعن ب قايشب  لعك  موكوم هدقء 

 انوزة قابةاب   قايساءا .

م ا  ق تغا  انوزة قابةاب  لْاين طم تغةب قاية   قردقمل  باستيبقم ق مب قا   لتطبب اهكبق  اعل تعمُّ  

ذق   ةاءة  مستوًه عا   من قاتعبةع  قاتاولن  قا يبة. اان  قةح ق تغا    ل قايناوم  لنع عن ومكى   يةكب 

ل بتومةك  تغطةك   كامب  طم ح ع قاعكامبةن  تةكا     يةكب طكم قرمااوةكا  قايبصكودة ااكل منوكا   كو ال لسكي

  متوقزو  اي تبف قاي اال   قايوا  قاينوه  بوا عبا  صعة  قاتبقب قاوهنم.
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 أوال: غياب التوازن بين الموارد البشرية والمهام المنوطة بها

و  ا   مئحا  ليان تس ةبوا طةيا ل كى قايكوقمد قايشكبل  قايتاحك  األنوكزة قابةابةك  عك    ةالتوكا 

 ا قايوا  قاينوه  بوا من نو   طم ممابل تع د  تا ع قاوة ا   قايبقط  قاعيومة .ممامو  بتا ع  تنو

 باابنوا ابيوا ع قايااة  لئحظ  زقا  ع د ةااتوا  مو ةةوا بااناب واا ح ع قالخت اصا  ميكا 

موككاموع بي تبككف  650ةاضككةا   لككزق    112لككةث  ب بشككال  يةككب عبككا هدقئوككا.  حةككث ليبكك  عكك د قاماككاة 

 مو ةا ودقملا. 171قا وول  ابوسابا      قاي ااس

من قايوقمد قايشبل  لعتيب  516مو ةا ودقملا ا  ما م يوعه  171ةاضةا مااةا   112 عيوما طإ  

مةيكا  ككزلئ مماموكك  بو ككع صكئحةا  قايوككا ع قايااةكك   قاتغطةكك  قائزمك  اي تبككف قاينايككا  قاعيومةكك  

   ة اتوا.

 ع قايااةك   قاوسكائل قايتاحك  اوكا بشكبلا   ك ق مكا لةسكب قاتاك ز طبةس  ناا تئؤ  بكةن ا ك قف قايوكا

قاايةككب قاكك   تعبطككه قاوسككابا  قايم مكك  ابيوايكك  قايااةكك   عكك   قامكك مة عبككا ت ككةةتوا  بوككا طككم قاوةككت 

قايناسب.  طم  ل  ل  ك ل قر بق كا  قايشكبل  ل كعب عبكا قايوايك  قايااةك  بَْسكَط سكةطبتوا قابةابةك   

بيبقةي  قاتسةةب عبا م تبكف قاوة كا   قايبقطك  قاعيومةك  قا اضكع  ابةابتوكا  ك ق خ وصا طةيا  لتعب  

بارضاط  واكا قايوكا  قا  لك ة قاتكم تاكطبح بوكا طةيكا لتعبك  بيبقةيك  حسكابا  ق حكزقب قاسةاسكة   تبمكم 

  تتيح هبيا  قات بلل بااييتباا . 

 ثانيا: محدودية تكوين الموارد البشرية لألجهزة الرقابية

لمتام تةعةل د م ق نوزة قابةابة  وخااا موقمد ا قايشبل  ابتاولن قايسكتيب مكن انكل قابطكح مكن 

مسككتوق ا  قاوةككوف عبككا قر بق ككا  قاعبيةكك   قاتمنةكك  قاتككم تعتبضككوا اثنككاء ميامسكك  وشككاهوا قابةككابم. 

طةك  طكم قاسكوب طااتاولن قايستيب ليما  سكةب  وانعك  طكم قالمتمكاء بيااوتوكا  قاسكيو بنتائ وكا  ضكياو   ا

عبا  ةاطة  قايبقط  قاعيومة   وابق ايا لوطبل قاتاولن قايستيب من معكامف ن لك ة  تمنةكا  ح لثك  طكم 

 م ا  قاتسةةب  قابةاب  معا.

 تعتيب قايوا ع قايااة  تاولن قايوقمد قايشكبل   ك طا قسكتبقتة ةا اتطكولب ةك مق  قاماكاة  قايكو ةةن 

مد كا قايشكبل  مكن تاكولن خكاص  متعك د قات   كا  لشكيل قردقملةن   ة  حبصكت عبكا تياكةن موق

قايوقد قاماوووة   قايااة   قايواسياتة    ك ق مكوقد قاتك ةة   هاةكا  قاتوبةكل  قاتمةكةع  مبقةيك  قآلدقء. حةكث 
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اوشب  قايوا ع قايااة  مب زق ابتاولن لعنا بتك ملب قايبومكةن قاماكائةةن  قاتاكولن قايسكتيب ا كاال قاماكاة 

وككاموع بككل لعتيككب  كك ق قايب ككز مةتوحككا طككم  نككه بعككض قاعككامبةن بككا نوزة قاعبةككا اببةابكك  ابكك    قايككزق اةن م

 قا  لم  ابيغبب.

 الفقرة الثانية: نسبية استقاللية أجهزة المساءلة والرقابة 

تبمنوكككت ق نوكككزة قابةابةككك  بكككةن قاتيعةككك  قايطبمككك  ابسكككبطا  قاعيومةككك   قالسكككتمئاة  قانسكككية  عنوكككا  

 قاشامب  األنوزة قابةابة  مةوو  عا  لشيل قالستمئاة  قاو ةةة   قايااة   قاعاول   قاةابل .  طاالستمئاة 

 

 االستقالل العضوي والمالي: -1

لمم   باالستمئ  قاعاو   قايكاام  نوكزة قايسكاءا   قابةابك  قسكتمئاةتوا طكم تعةكةن  تاكولن موقمد كا 

قوةكك  م ككاال قا  اكك .  ميككا لئحككظ طككم  كك ق قاشككب  وسككية      كك ق قسككتمئاةتوا قايااةكك  عككن مةز [12]قايشككبل 

قستمئاة  انوزة قابةاب   طياستثناء قايبايا   قايوا ع قايااة  قاتم تاطبح بيوي  وعك قد مةزقوةاتوكا  تو ةكف 

 تاولن موقمد ا قايشبل  بشال مسكتمل عكن قاسكبطا  قاعيومةك   طكإ  بكاةم ق نوكزة قابةابةك   و كى منوكا 

بقةي  قالاتزق  باانةما   قا زلن  قاعام  ابيبا   قايةتشةا  قردقمل  بيسكتولاتوا قاكثئ  تيمكا باا  ب  ل من م

تابع  بشال مطب  ابمطاعكا  قاوزقملك  قاتكم تنتيكم واةوكا  موقمد كا قايشكبل  تنك م  ضكين مناومك  مكوقمد 

م َْم  وةماتوا دقخل مةزقوة  م اال قا  ا .   قامطاا قاوزقم  قاتابع  اه  ال  ت

 االستقالل الوظيفي:  -2

لمم   باالستمئ  قاو ةةم م ه تَوطُّب مناوم  قابةابك  عبكا قاوسكائل  قااكياوا  قائزمك  ابمةكا  باايوكا  

بة الخت اصكا  ق نوككزة قابةابةك  و ك  ا متككبخبة  . [12]قايو واك  واةوكا طيكاابنوا واكا قان ككوص قايكةه  

  ةةة . متمادم   ال تمابز ب بلل قاعيامة قستمئاةتوا قاو

 اعل ع   قاتيتح بيسكتوًه ةكاوووم مةسسكاتم  دسكتوم  عكا   لياكن ق نوكزة قابةابةك  مكن تنةةك    ةةك  

د تكا  عكن ق نوكزة قاوصكة  عبةوكا  لكةثب بشكال  قضكل  قابةاب  باكل حةادلك   موضكوعة   قسكتمئاة   تَ كبُّ

  نبم عبا طعااة  قابةاب .

توكا  ابواثوكا هابعكا قستشكاملا لكةذ  اوكا بكااتوبا  بيكا طم   بست قايةتشةا  قردقمل  مأع ا يةك  توبلا

قمتبه قايسة او  قاةعبةو  عنوا ذاكا   ت يكح قايعطةكا  حكو  قاي ااةكا  قردقملك   قايااةك   تعك  قاتمكاملب 
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بشككبووا اةككتع مطعوككا ابسككبطا  قاوصككة  طككم  ككل أةككاب صككئحة  توةةككح قا ككزقء عبككا قاي ككااةةن  طكك  مككا 

   ا  تتكاح اي وودقتوككا قاتةتةشككة  طبصكك  قرعكئ  عنوككا ابعيككو  عيككب وشككب َخبمَ كت واةككه مككن  ةككائح   د

تماملب ككا طككم  سككائل قرعككئ  ا  قاكك طح بوككا  وحااتوككا عبككا قايبايككا  ايناةشكك  ماككامةنوا  تينككم وتائ وككا 

 رضةاء قالستمئاة  عبا وشاهوا.

لواةكوز  12دسكتوم  اما طةيا لتعبك  باايبايكا  طكبأع قا كئحةا  قا  لك ة قاتكم لاكطبح بوكا بيونكب

  قا    سح من م ا  قاماوو   اضاف هاة  ن ل ة طكم مبقةيك  قاواومك   ليمكا قايبايكا  مةسسك   1766

ممة ة  تاوب   ل قامةود من خئ  قا  م قامو  قا   لاطبح به قايبا طئ زق  قايبكا ح كز قازق لك  طكم 

 . [18]  قاواوم قاناا  قاسةاسم  به  قاوح ة قايب زل  طم ووتا  قاماوو   مبقةي

 االستقالل الفكري -3

تاين قاتيعة  قاةابلك   نوكزة قايسكاءا   قابةابك  طكم قاوااك  قاتكم تمكو  طةوكا وحك ه ق نوكزة قابةابةك  

بإنبقء عيبة  قايبقةي   طم ذ ن مبقةيةوا حبو  مسيم  ا  معتم ق  ثابت  ا  ع   ا بةتوا ايسكالبة قاتغةكب 

 طم وطاع قايبقةي . طم  ب ف تشغةل واع معبوماتة  ن ل ة

 عبةككه طككئ لياككن ابيبقةيكك  قاتككم تمككو  عبككا حبككو  نككا زة  همقء مسككيم   ال تبخكك  بعككةن قالعتيككام 

خ وصة   ل مناي  عيومة  عبا حك ة مكن حةكث قازمكا   قاياكا   قانشكاه  مسكتمل ا  أةكب مسكتمل  

قامككاوو  قاعككا    هنككم ا  موبككم  ودقم  ا  صككناعم ت ككام   توايككه ةوقعكك  قامككاوو  قا ككاص ا  ةوقعكك  

 أةب ذاا من قالعتيامق   قا  وصةا   ا  تمو  بيبقةي   تمولع قايشكا ل  قا كعوبا  قاتكم تعتكب  

 قايبقط  قاعيومة  موضوا قايبقةي .

 من قاعوقمل قاتم تةد  واا خب  قاتيعة  قاةابل  عن  مةتشم  ةااة  مبقةيم مناومك  حسكب ما  

قةككب عبككا قاو ككو  عبككا  ككل قاكك طاتب قايواسككية   قاوثككائ     ككو عكك   ةكك مة قايبمحمددد حركدداتق سككتاذ 

قايثيت   قوع ق  حبل  قاتوقصل بةن قاي لبلن  ق عوق    مناةشكتوع  قالهكئا عبكا م كادم قايعبومكا  

قاتم تتعب  بنشاه قاينايا  قاعيومة   باا  وص قايشاملح قايزمح وو از ا  قايومم    طوكى واكا  

ايااط     ع   قام مة عبا ودمق  نيةح قاومائ   قايئحاكا  طكم قاتمبلكب ق نوم قاعبةا  قالمتةازق   ق

قاعبنككم ا  ودمقنككه طككم تمبلككب أةككب مسككيم    كك ق ةةككا  قايبقةككب بيبقةيكك  وةككس قاوسككابا   قامطاعككا  

اسنوق  هولب   طتابقم قايبقةيا   قايعالنا   قاتك ةةما  اكنةس قايبطك  قاعيكومم  ايك ة هولبك   لكةد  
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ابتاب   قوع ق  قالبتاام  قات  ل  طم أةاب  قاتوقصل قاةعا  مح ط ائل قاي تيح قايك وم  مكن باايبقةب واا ق

موقهنةن  احزقب  نامعا   مبق ز قايوث قاعبيم من انل تمولع قاي كاهب قاتكم توك د قاي تيكح  قاسكةطبة 

  . [12]عبا واع قايعبوما  قرااتب وة 

حةكاد  وزق ك  انوكزة قابةابك   طيونك  قايبقةيك  توتكا   يا ت تل موقز  ثم  قاي تيكح طكم مك ه قسكتمئ   

مثبوا مثل ا  مون  واا قعتبقف عا  بوا  تعزلز ثم  قاي تيح بوكا   قاك   لياكن  سكيه مكن خكئ  ونكبقءق  

وتائج مبقةيتوكا  طكااي تيح اكن لسكتيب طكم قالعتكبقف بيااوك  ق نوكزة قابةابةك   قاثمك  بيويتوكا  هاايكا اوكه اكع 

عاتككه طككم م ككا  ضككيا  قاشكككةاطة   قاوةككوف عبككا ماككامن قا بككل   خ مكك  قاي كككاال تسككطح ا  تعاككس تطب

قالنتياعةكك  ابككيئد  تطيةكك  قاعموبككا   ق حاككا  بكك    تيةةككز هيمككا ابييكك ا قا سككتوم  قاسككامم ا مسككا قة  ككل 

 . [12]قايوقهنةن اما  قاماوو ا

 التنسيق بينهاالفقرة الثالثة: تقاطع مهام أجهزة المساءلة والرقابة في ظل ضعف 

مككوط  بل مككن  وذق  اوككت   ةةكك  قاتنسككة  تشككال وحكك ه م ككائز  ميككادئ قاتكك بةب قاعيككومم قايوَاككع واككبق ايككا ت

قوسك ا   تاامكل بكةن قاينةكا   قاوحك ق  قردقملك   طإووكا تاتسكم ا يةك  بااغك  طةيكا لتعبك  بكا نوزة قابةابةكك . 

تمول  سيل قاتعكا    توهةك  قاتوقصكل بكةن نيةكح   لاين قاو ف من   ةة  قاتنسة  بةن ق نوزة قابةابة  طم

 ة ا  قايبقةي   قايساءا   قاتتيح  ووةاذ قامكاوو   خاصك  عكن هبلك  مك  نسكوم قاتعكا    قاشكبق    تيكاد  

 قايعبوما  طةيا بةنوا.

 اعكل ا يةك  قاتنسكة  تككزدقد عنك ما تتعك د  تتنككوا ق نوكزة قابةابةك  مكن  ة ككا  ودقملك   مااةك   سةاسككة  

ة  طم ممابل تع د قايساهب  مح قاعبع ا  قخت اصكا   كل ق نوكزة قابةابةك  تتاامكل طةيكا بةنوكا و  اكع  ةاائ

ومككل تتكك قخل مككح بعاككوا قاككيعض.   اكك ق لعتككب  منطكك  ق ككتغا  ق نوككزة قابةابةكك  مشككال تكك قخل قايوككا  

 . تماهعوا ق مب قا   ليبم قاوان  قايبو  او ةة  قاتنسة  بةنوا

 بين المحاكم المالية وأقسام الجرائم المالية بمحاكم االستئناف  أوال: تقاطع المهام

ت ككتى اةسككا  قا ككبقئع قايااةكك  قايو ثكك  بيوككا ع قالسككت ناف قاعادلكك  باايككت طككم قا ككبقئع قا نائةكك  قايااةكك   

 تن م  ودقملا ضين قاتسبسل قاوبمم ابمااء قاعاد .  اان باابنوا واا صكئحةاتوا وستشكف تك قخبوا مكح 

يوا ع قايااة   ميا لةتب  ضب مة قاتنسة  بةنوا  بةن قايوا ع قايااة    وذق قةتاا قاوكا  ضكب مة موا  قا
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واواع اةسا  قا بقئع قايااة  باايوا ع قايااةك   قاعيكل طكم وهكام  ةاكل تناةيكم  قحك  تيعكا اطيةعك   ح كع 

 موامويا.

  طككم وهككام قايسككة اة  طككم  عبةككه ليككبز تمككاهح قخت اصككا  قايوككا ع قايااةكك   اةسككا  قا ككبقئع قايااةكك

من قامكاوو   51مة ق  قاتبدلب قايتعب  باايةزقوة   قاشة   قايااة   قايسة اة  قا نائة . طإذق  اوت قايادة 

توكك د قاي ااةككا  قاتككم تنكك م  ضككين م بةككا  قاتبدلككب قايككاام  و كك  تماهعوككا مككح بعككض ط ككو   11.22

  قاتم و منوا  ااتاام. 115-111-116قاماوو  قا نائم 

من م  و  قايوا ع قايااة  عبا ا  ا ح و  قاش ى انةسه ا  اغةبل عبا منةع   51تنى قايادة   -

مة وم ل  ا  عةنة  ا لعتيب من م ااةا  قاتبدلب قاياام ق مب قاك   لتطكاب  ب كبلل قاعيكامة مكح  أةب ميبَّ

لك  طائك ة طكم من قاماوو  قا نائم قا   لنى عبكا ا  ا  كل مو كف عيكومم اخك  ا  تبمكا ا 115قاة ل 

عم  ا  دالا  ا  مةسس  ا  قستغئ  ميا ب لتواا ودقمته ا  قر بقف عبةه   بةا ا  نزئةا  اثناء قمتاابه 

قاةعل  سوقء ةا  ب اا صبقح  ا  بعيل صكوم  ا  بوقسكط  أةكبل  لمعاةكب بااسك ن مكن خيكس سكنوق  

تتمكاهح مكح  51ا ا  قايكادة واا عشب سنوق   بغبقم  مااة  من خيس  هالف واكا مائك  ااكف دم كعا. ذاك

 نبقئع قايااة  قاي نة  طم دقئبة نبقئع قالختئز  قاغ م  قستغئ  قانةوذ.

عبا قعتيام اوخةاء قايستن ق  ا  قردالء واكا قايوكا ع قايااةك  بكب مقع مكز مة ا   51تنى قايادة   -

قاماوو  قا نكائم ا من  116أةب صوةو ا م ااة  مااة    م قايمتاةا  وةسوا قاتم وى عبةوا قاة ل 

لعاةب بااسك ن مكن خيكس سكنوق  واكا عشكبلن سكن ... ل ةكا  ا  مو كف عيكومم بك د ا  قخكتبس ا  

قحت ز ب    ح  ا  اخةا اموقال عام  ا  خاص  ا  سن ق  تمو  مماموا ا  ح  ا ا  عمودق ا  منموال  

 موضوع  توت ل ل بيمتاا   ةةته ا  بسييواا.

عبككا ا  ا م ااةكك  قاموقعكك  قايتعبمكك  بإثيككا  قاكك لو  قاعيومةكك   11.22مككن ةككاوو   51تككنى قايككادة  -

 ت ةةتوا  ق مب ب كبطواا   ام ااةك  ةوقعك  تو كةل قاك لو  قاعيومةك  قاك   ةك  لمعوك  بكه واكةوع عيكئ 

باان وص قاتشبلعة  قا ام  بوا قاعيلا م ااةكا  تنك م  ضكين قاتبدلكب قايتعبك  باايةزقوةك   قاشكة   

من قاماوو  قا نائم ا لعاةب بكااويس مكن سكنتةن واكا خيكس  111ا   عبةه قاة ل  قايااة .   و وةس ما

سنوق   بغبقم  مااة  من خيس  هالف واا مائ  ااف دم ع   ل ذ  سبط  عامك  امكب بتو كةل نيالكا  
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ميا ككبة ا  أةككب ميا ككبة اككع لمبم ككا قامككاوو    كك اا  ككل مو ككف عيككومم اعكك  ةككوقئع قاتو ككةل ا  با ككب 

  يالا ...ا.قست ئص تبا قا

 مادق  ا  مبقةي  قاتبدلب قاياام ال تتع باةةة  تبمائة  بل تتوةف عبا توبلا مسطبة قايتابع  وما ميا بة 

مككن ةيككل قاو ةككل قاعككا  ابيبككا ا  بإلعككاز مككن مئككةس قاواومكك  ا  مئككةس م بككس قانككوقب ا  مئككةس م بككس 

واكا قايكو ةةن  ق عكوق   قايستشاملن ا  زلكب قالةت كاد  قايااةك  ا  قاكوزمقء طةيكا ل كى ق طعكا  قاينسكوب 

قاعامبةن توت سبطتوع ابيكت طكم  قاي ااةكا  قايااةك   ق مكب قاك   لطكبح وةسكه حكو  موةكف قايوكا ع قايااةك  

حةنيا تتوصل بيبةا  من   ق قاميةل   ةف ستاةةوا   عبا ا  اساز   كل باعتيام كا م ااةكا   مااةك ً تك خل 

    ووا تاتسم قاطابح قا نائم؟.طم صيةع صئحةاتوا  ا  بإحااتوا عبا  زلب قاع 

 ثانيا: تقاطع المهام بين المفتشيات اإلدارية والمحاكم المالية

  عبكا قاتن كةى 1766لووةكو  11عيل قايبسو  قايناع ابيةتشكةا  قاعامك  ابكوزقمق  قا كادم بتكاملخ 

ةككث ا تنككاه منككه  ح 1عبككا   ةةكك  قاتنسككة  بككةن قايةتشككة   قاوة ككا  ق خككبه  ذاككا بيونككب احاككا  قايككادة 

باايةتشة  قاعام  موي  قاتنسة   قاتوقصل  قاتتيح مح مةسس  قاوسةط  قاتعا   مح  ل مكن قاي بكس ق عبكا 

ابوسككابا   قايةتشككة  قاعامكك  ابيااةكك   قاوة كك  قايب زلكك  ابوةالكك  مككن قاب ككوةا  مككا مككن  ككبوه قابطككح مككن هدقء 

خاصك  مكح قايوكا ع قايااةك   قايةتشكة  قاعامك  قايةتشةا  قاعام  ابوزمق   توحة  نوود ا مح بكاةم قاوة كا  

ابيااة     ل قاوة ا  قاتكم تعكبف  يكا اسكبةنا قاك  ب توسكعا  تاك يا  يةكبق طكم م كا  تك خئتوا ميكا لتطبكب 

 مزل ق من قاتوزلح  قات ةة .

 عبا   ق ق ساز طإ  عيل  ل من قايةتشةا  قردقمل   قايوا ع قايااة  لسةب طم قت ال  قحك   متاامكل 

ان  قةح هدقئوا تطيعه قالزد قنة   قاتناطب. طإذق ما اخ وا قاي ا  قاياام  قايتيثل طم   ةةك  مبقةيك   تك ةة  ا

 قايوكا ع  1حسابا  قايبقط  قاعيومة  طإونا و   ا تتماهح طةيا بةن قايةتشكة  قاعامك  ابيااةك  بيونكب قاة كل 

 .1بة  بيونب قايادة قايةتشة  قاعام  اإلدقمة قاتبق 15قايااة  بيمتاا قايادة 

لعوك  واكا مةتشكم قايااةك  مكن قااوةكب قايكناع ابيةتشكة  قاعامك  ابيااةك  عبكا اوكه ا  1  ا ق لنى قاة ل 

بككإنبقء تومةمككا  ب  ككوص م ككاال قا ككن  ع  قايواسككي   قانمككود  قايككوقد   كك ق قايواسككيةن قاعيككومةةن 

مةك   طوكع لتوممكو  مكن قاتسكةةب قاك    ب ة  عام  مست  مم قا  ا   قا ياعا  قايوبة   قايةسسا  قاعيو
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لمو  به  ةالء قايواسيو   لتب     من صو  قاعيبةا  قاي من  طم حسكابا  قآلمكبلن بتسكبع قايك قخةل 

  دطح قاي املف قاعيومة     ق طم حسابا  نيةح قايت بطةنا.

تكنى عبكا من ةكاوو  قايوكا ع قايااةك  قاتكم  15  و ق مب وةسه قا   و ت عبةه ممتاةا  قايادة  

اوه ال ة  قاي بس حسكابا  مبقطك  قا  اك    ك ق حسكابا  قايةسسكا  قاعيومةك   قايمكا ال  قاتكم تيبكا 

قا  ا  ا  قايةسسا  قاعيومة  ماسيااوا  بةا ا  ب ة  مشتب   بةن قا  ا   قا ياعكا  قايوبةك  ... لبز  

واكككا قاي بس ... لبكككز   قايواسككيو  قاعيومةكككو  ايبقطككك  قا  اكك  بتمككك لع حسكككابا   ككك ل قاي ككاال سكككنولا

قايواسكيو  قاعيومةككو  األنوككزة قاعيومةكك  ق خككبه بككب  لمك موق سككنولا واككا قاي بككس بةاوككا مواسككيةا عككن 

 عيبةا  قاي قخةل  قانةما     ق عيبةا  قا ن  ع قاتم لتواو  تنةة  اا.

ق مب قا   لتماهح مح قاو ةة  قايااة  ابيةتشة  قاعام  اإلدقمة قاتبقبة  عبا  صكعة  قايبقطك  قايوبةك  

تناه باايةتشة  قاعام  اإلدقمة قاتبقبةك  مويك  قايبقةيك  من قايبسو  قايناع اوا ا  1 ذاا بيمتاا قايادة 

وزقمة قا قخبةك   قا ياعكا  قايوبةك   قاتوم  من قاتسةةب قردقم   قاتمنم  قايواسيم ابي اال قاتابعك  اك

   ة اتوا عبا ا  تبقعا طم ذاا قالخت اصا  قاي وا  ابيةتشةا  قاتابع  ابوزقمق  ق خبها.

قوطئةككا ميككا سككي  لتاككل ا   كك ل قاوضككعة  تَطككبح نيبكك  مككن قايشككا ل  قاتككم تاوككب طككم تية ككبوا 

ياتم تيامسكوا قايوكا ع قايااةك  ب كةتوا  ت قخبوا  قزد قنةتوا.  ا ن  اوت موي  قاتك ةة  قايكاام  قايواسك

نوككازق مسككتمئ  تكك خل طككم بككاب قاو ةةكك  قاماككائة   طككإ  قايةتشككةا  قردقملكك  تيامسككوا  و ةةكك  ودقملكك  

 توكت مبقةيك  قاي ككاال قايب زلك  قاتابعكك  اوكا ق مككب قاك   سككةطبح قاع لك  مككن قالعتيكامق  )قاسةاسككة ( 

ة  بةن  ة تةن متناةاتةن بنةولا  متاامبتةن   ةةةا مكن  م ه حةاد ا من نو      ق ميامس    ل قاو ة

 نو  اخبه. 

طإذق ما اخ وا أةاب قاتنسة  بةن قايةتشة  قاعامك  اكإلدقمة قاتبقبةك   قايةتشكة  قاعامك  ابيااةك   قايوكا ع 

قايااةكك   طككإ  و ككاااة  تمككاهح  تكك قخل قايوككا  سككة ب  ووعككا مككن قاتنككاةض  قا ككبقا  ضككةاا طككم قاوةككت 

ايككا  ااككئ ق نوككزة  بككل ا ثككب مككن ذاككا لياككن ابيةتشككةا  قردقملكك  ا  تمككب ب ككو  قاوسككابا   قا وكك   ق

 قاعيبةككا  قايااةكك   طكككم قايمابككل لياكككن ابيوككا ع قايااةكك  ا  لاكككو  اوككا ما  مغكككالب رةككبقم قايةتشكككةا  

 قردقمل . 
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 خاتمة عامة:

 قايتوقضع  تت با طم  ضب مة :اعل من ا ع قانتائج قاتم خبننا بوا طم   ل قا مقس  

تعزلككز   ةةكك  قاتنسككة  بككةن م تبككف انوككزة قاتةتككةش  قايبقةيكك   قايتابعكك  بغةكك  تومةكك  قالوسكك ا  بككةن  -

 عيبةاتوا  بااشال قا   ل عل م بنا  قايعض م خئ ابيعض قآلخب.

باالبتعكاد  تطولب بنة  قاعئةا  قايةسساتة   ومساء دعائع قاتعا    تيكاد  قا يكبق   قايعكامف   ذاكا -

 عن قايبقأياتة  اببطح من مبد دلتوا  ومساء مناوم  متةن  اببةاب  عبا قات بةب قاعيومم.

صةاأ  وهام ةاوووم موح  لكناع ا كاا  قاتعكا    قاتشكا م طةيكا بكةن ق نوكزة قابةابةك ؛ ذمءق اوكاال   -

 قا بقا قا   تعبطه ق نوزة قابةابة .

   قاسكعم واكا  سكب ثمك  م تبكف قاةكاعبةن طكم قاي تيكح عيكب ضيا  قاوةاد قاو ةةم  األنوكزة قابةابةك -

 ضح قستبقتة ة  مةابة   هنة  بعة ة قاي ه تسكيل بتنةةك  ا عيكب قايبم ك  قايتعك دة قاسكنوق    تنينكم عبكا 

 ووتا  دمقسا   وع قد ةوقئع ابيةاوا  قاوسابة   توبةبوا  تتيح مع ال  قآلدقء قا   ه قالةت ادل .

 ابم مح قايوقهنةن من خئ  عم  وك  ق   امكاءق  عبيةك  تسكتو ف تنكولب قاكبا  تعزلز قاتوقصل قرل -

 قاعا   خاص  ط   قاشياب قاتم لعم  عبةوا قايستميل قاتنيو     بب .

وعادة قاناب طم تماملب ق نوزة قابةابة   هيعوا باا ةغ  قرازقمة  ت ال قردقمق   قايبقط  قاعيومةك   -

 موضوا مةابتوا.
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دقخككل م تبككف ق نوككزة قابةابةكك  تعنككا بككاايوو   قا مقسككا  طككم قاشككة   قاماوووةكك  ومسككاء بنةكك   -

 قايتابعكك   قابةابكك  قا قخبةكك   قالنتوككاد قاماككائم ق مككب قاكك   مككن  ككبوه تياككةن  كك ل ق نوككزة مككن وعكك قد 

دمقسكا   بوكو   ةةبكك  بت  لك  قابةابك   دعككع قاتوقصكل  وشكب قايعبومككا   قالسكتعيا  ق مثكل ابيككوقمد 

ة   قايشبل    لعزز قوةتاحوكا دقخبةكا  خامنةكا  وةبةيةكا  د اةكا عبكا أكبقم مكا  كو معيكو  بكه عبكا قاياا

 مستوه ق نوزة قابةابة  قايمامو . 
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