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( األحقاف )51:آ٠خ

ٍِطى اٌعؼاقخ
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ دور دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ فْ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر
الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,هف وجٍﺑ ىظر الفﺋﺑ العمٓﺍ فْ الحكوهﺑ
الفمسطٓىٓﺑ والهﺓهﺕمﺑ فْ ( الوكٛء ,والوكٛء الهسﺍعدوف ,والهدراء العﺍهوف ) ,وقد ﺓىﺍوؿ الﺏﺍحث
ٌذا الهوضوع فْ ضوء اٌٖهٓﺑ الكﺏٓرة لدٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ فْ هﺓﺍﺏعﺑ ورقﺍﺏﺑ
العهمٓﺍت الهﺍلٓﺑ واٚدارٓﺑ اٖهر الذي ٓعهؿ عمِ ﺓحقٓؽ الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ ,وﺓعزٓز هعﺍٓٓر الحكـ
الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ.
ولﺓحقٓؽ ٌذا الغرض قﺍـ الﺏﺍحث ﺏﺍسﺓخداـ الهىٍج الوصفْ الﺓحمٓمْ ,وﺓصهٓـ اسﺓﺏﺍىﺑ ﺓﺓىﺍسب
هع هوضوع الدراسﺑ وأٌدافٍﺍ ,ولقد ﺓـ ﺓوزٓعٍﺍ عمِ كﺏﺍر الهوظفٓف فْ الدولﺑ(وكٓؿ و ازرة ,وكٓؿ
هسﺍعد ,هدٓر عﺍـ) ,والﺏﺍلغ عددٌـ ( )155هوظفﺍً حسب (دٓواف الهوظفٓف ,)2015,ولقد ﺓـ
اسﺓرداد ( )117اسﺓﺏﺍىﺑ ﺏىسﺏﺑ  %75.54هف هجﺓهع الدراسﺑ .
ٌٚمع رٛيٍذ اٌعؼاقخ ئٌِ ٝدّٛػخ ِٓ إٌزبئح وبْ أّ٘ٙب :
 -1هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة جﺍء ﺏوزف ىسػﺏْ ( ,)%71.7وٌػو
ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 -2هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة جﺍء ﺏوزف ىسﺏْ
( ,)%66.1وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 -3وجػود عٛقػﺑ طردٓػػﺑ هوجﺏػﺑ ﺏػػٓف هسػﺓوى أداء دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة
وﺏٓف هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
 -4وجػػود عٛقػػﺑ طردٓػػﺑ هوجﺏػػﺑ ﺏػػٓف درجػػﺑ اسػػﺓقٛلٓﺑ دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع
غزة وﺏٓف هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.

وكذلك توصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أىميا:
 -1العهؿ عمِ ﺓفعٓؿ أىظهﺑ الرقﺍﺏػﺑ الداخمٓػﺑ فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏهػﺍ ٓعهػؿ عمػِ ﺓحقٓػؽ
الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ.

 -2العهؿ عمِ دعـ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏهﺍ ٓعهؿ عمِ ﺓحقٓؽ أٌدافً.
 -3العهػػؿ عمػػِ ﺓطػػوٓر وﺓحسػػٓف ا٘ج ػراءات الﺓػػْ ٓﺓﺏعٍػػﺍ الػػدٓواف ﺏﺍلشػػكؿ الػػذي ٓهكىػػً هػػف
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ﺏكؿ فعﺍلٓﺑ.

 -4وضع الدٓواف لٙجراءات الواضحﺑ والٛزهﺑ لمكشؼ عف الهخﺍلفٓف .
ٝ

Abstract
This study aimed to identify the role of the Office of Financial Supervision and
administrative in achieving standards of good governance in the Palestinian
ministries operating in the Gaza Strip, from the point of view of the category of
the Palestinian government of (dealers, aides agents, managers, prosecutors),
the researcher take this subject in the light of the importance for the Office of
Financial Supervision and administrative for control the financial and
administrative operations, which works to achieve fairness and transparency,
and promote good governance in the Palestinian ministries standards.
To achieve this purpose the researcher using the descriptive approach analytical
work, and the design of identifying commensurate with the subject of the study
and its objectives, it has been distributed of the owners of the names mentioned
above, whose number (155) as the employees, 2015), and thus the sample was
recovered (117) Identifying (%75.4) of the sample size ,
The study found a range of results was the most important:
1. The level of performance of the Office of Financial Supervision and
administrative in the Gaza Strip came with a relative weight (71.7%), a
degree (great(.
2. The level of achievement of the standards of good governance in
Palestinian ministries in the Gaza Strip came with a relative weight
(66.1%), a degree (medium(.
3. There is a positive and direct correlation between average estimates of
the level of performance of financial and administrative control Bureau
in the Gaza Strip and between the average estimates of the level of
achievement of the standards of good governance in Palestinian
ministries in the Gaza Strip.
4. There is a positive and direct correlation between average estimates of
the degree of independence of the Office of financial supervision and
management of the Gaza Strip and between the average estimates of the
level of achievement of the standards of good governance in Palestinian
ministries in the Gaza Strip.
As well as the study found a number of recommendations including:
1. To work on activating the internal control systems in the Palestinian
ministries, including working to achieve fairness and transparency.
2. To work to support the independence of the Office of Financial and
Administrative Control including working to achieve its objectives.
3. To work on the development and improvement of the procedures
followed by the Court form in which it can achieve good governance
standards in all effective.
4. To Develop Diwan clear procedures necessary to detect violators.
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ئٌٕ٠ ٝجٛع اٌزفبؤي ٚاألًِ ,,
ِٓ ردّغ ث ٓ١قؼبظرٚ ٟزؿٔ (,,ٟأِ ٟاٌسٕٔٛخ),,
ئٌ ِٓ ٝزًع األنٛان ػٓ ظؼثّٙ١ٌ ٟع ٌ ٟطؽ٠ك اٌؼٍُ
ئٌ ِٓ ٝػٍّٕ ٟإٌدبذ ٚاًٌجؽ( ,,أث ٟاٌغبٌ,,)ٟ
ئٌ ِٓ ٝقبؼد ِؼٔ ٟس ٛاٌسٍُ ..ضطٛح ثططٛح
ثػؼٔبٖ ِؼبًٚ ..زًعٔبٖ ِؼب ً ٚقٕجمِ ٝؼبً ..ثاغْ هللا( ,,ؾٚخز ٟاٌغبٌ١خ),,
ئٌِٙ ٝدخ لٍجٚ ,ٟلؽح ػ ٟٕ١أثٕبئ (..ٟاٌجؽاءٚ ..ؼٚاءٚ ..ؼ٠بْ),,
ئٌ ٝاٌؽٚذ اٌز ٟقىٕذ ؼٚز,ٟ
اٌزٌ ٟطبٌّب زٍّذ ثزٍه اٌٍسظخ ( ,ؾٚخخ ٚاٌع ) ٞؼزّٙب هللا,,
ئٌ ٝئضٛأٚ ٟأضٛار,,ٟ
ئٌ ٝأً٘ ؾٚخز ٟاٌػ ٓ٠قبٔعٚٚ ٟٔٚلفٛا ثدبٔج,,ٟ
ئٌ ٝوً ِٓ أزت ٚأػؽف,,,
ئٌ١ىُ خّ١ؼب ً أ٘ع٘ ٞػا اٌجسث اٌّزٛاضغ ....
اٌجبزث,,

ػ

نىؽ ٚرمع٠ؽ

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين ,الحمد هلل الذي بفضمو
تتم الصالحات ,لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك ,الحمد اهلل الذي
وفقني وأعانني عمى إنجاز ىذا البحث ,فالحمد هلل عمى نعمة التوفيق.
وأنا أضع الممسات األخيرة إلخراج ىذا البحث عمى أكمل وجو ال بد وأن أتقدم بجزيل الشكر
والعرفان لمن يستحقون الشكر ,فكل الشكر والتقدير والثناء الجزيل لمشرفي وأستاذي الفاضل
الدكتورِ /سّع اثؽا٘ ُ١اٌّع٘ ,ْٛرئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة ,من أمدني ببصماتو الرائعة
ومالحظاتو القيمة فمو جزيل الشكر ,كما أتقدم بالشكر إلى األخوة األفاضل أعضاء لجنة
التحكيم والمناقشة عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذا البحث فميم كل التحية والتقدير ,والى
أكاديمية اإلدارة والسياسة ممثمة بمجمس إدارتيا وىيئتيا التدريسية المميزة والعاممين فييا
أتقدم بخالص الشكر ليم جميعاً ,كما ال أنسى الشكر والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبي
وساندني إلنجاز ىذا البحث ,وأخص بالذكر زوجتي العزيزة التي لطالما كانت بجانبي عوناً
وسنداً.
وكذلك الشكر الخاص لألخوة ( الوكالء والوكالء المساعدون والمدراء العامون) الذين منحوني
جزءاً من وقتيم الثمين وكانوا خير معين وساعدوني في إنجاز ىذه الرسالة فكل الشكر
والتقدير ليم جميعاً .
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صبٗ٤ب ً:األعٜيحاُقبهع٤خأُقزٖخثبُوهبثخ 49 ..........................................................................
:3.4.2فٖبئٔاُ٘ظبّاُوهبث٢اُلؼبٍ51 ........................................................................... :
ٓ:4.4.2ؼٞهبداُؼِٔ٤خاُوهبث٤خ53 ...................................................................................... :
ِٓقٔاُلَٖ54...............................................................................................:
ى

 :3اٌفًً اٌثبٌث  :ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ  -فٍكطٓ١
 :1.3ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ 56 ................................................................................
ٓولٓخ56..........................................................................................................:
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 :5اٌفًً اٌطبِف :إٌّٙد١خ ٚاإلخؽاءاد
ٓولٓخ94............................................................................................................
ٜ٘ٓ:1.5غ٤خاُلهاٍخ94.......................................................................................:
:2.5أٗٞاعٖٓٝبكهاُج٤بٗبد94.............................................................................:
ٓ:3.5غزٔغاُلهاٍخ94........................................................................................:
:4.5أكاحاُلهاٍخ98............................................................................................:
ٕ:5.5لماالٍزجبٗخ100......................................................................................
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اُلوٝهبدكٝ٢اهغكٞ٣إاُوهبثخأُبُ٤خٝاإلكاه٣خثبَُ٘جخُٔزـ٤واُغٌ٘130.......................
علٍٝههْ(130.......................................................................................:)39
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علٍٝههْ(138.......................................................................................:)48
ٓؼبٓالداهرجبٛث٤وٍٕٞثَٖٓ٤زٟٞأكاءاُلٞ٣إٝثَٖٓ٤زٟٞرؾو٤نٓؼب٤٣واُؾٌْاُوّ٤ل
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 :1.1االطبؼ اٌؼبَ ٌٍعؼاقخ:
 :1.1.1رٛطئخ
كﺕر الحدٓث فْ أوىﺑ اٖخٓرة عف هدى قدرة اٖىظهﺑ ا٘دارٓﺑ والرقﺍﺏٓﺑ فْ القطﺍع الحكوهْ
عمِ الوفﺍء ﺏهﺓطمﺏﺍت الشفﺍفٓﺑ والىزاٌﺑ الهﺍلٓﺑ ,وﺓدىْ هسﺓوى الرقﺍﺏﺑ وضعؼ إجراءات الهﺓﺍﺏعﺑ
وا٘شراؼ ,وﺏىﺍء أسس الحٓﺍة الدٓهقراطٓﺑ ,وﺏىﺍء الﺓشكٓؿ السٓﺍسْ الفعﺍؿ ,خﺍصﺑ ﺏعدهﺍ ﺓردد
هصطمح الحكـ الصﺍلح أو الحكـ الرشٓد ,ووجوب ﺓحقٓؽ ٌذا الهصطمح ﺏوصفً شرطﺍً هف
شروط الﺓىهٓﺑ والرقْ لمهجﺓهعﺍت ,و ﺓعزٓز السموؾ الحكوهْ وﺓرشٓدي ,والعهؿ عمِ اٚرﺓقﺍء
ﺏهقدرات الهجﺓهع واصٛح اٖىظهﺑ والقواىٓف ﺏهﺍ ٓخدـ الهجﺓهع وٓرﺓقْ ﺏً فْ كﺍفﺑ الهجﺍٚت
السٓﺍسٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ.
لذلؾ أصﺏحت الحﺍكهٓﺑ هسألﺑ همحﺑ فْ عصرىﺍ الحﺍلْ ٖىٍﺍ ﺓُشكؿ هىظوهﺑ شﺍهمﺑ قﺍدرة
عمِ ﺓخفٓؼ الصراع وﺓزٓد هف اٚىدهﺍج والﺓفﺍعؿ ﺏٓف هخﺓمؼ اٖطراؼ ,وذلؾ ﺏزٓﺍدة فﺍعمٓﺑ
ا٘فصﺍح والهسﺍءلﺑ والرقﺍﺏﺑ والﺓحفٓز ,وﺓعهؿ عمِ ﺓعظٓـ قٓهﺑ الدولﺑ ودعـ قدراﺓٍﺍ الﺓىﺍفسٓﺑ ﺏهﺍ
ٓسﺍعدٌﺍ فْ ﺓحقٓؽ احﺓٓﺍجﺍت وهﺓطمﺏﺍت الشعوب ,وﺓسﺍعد عمِ اٚسﺓخداـ اٖهﺕؿ لمهوارد
وﺓعزٓز الهسﺍءلﺑ وحسف ﺓوزٓع الخدهﺍت وادارﺓٍﺍ ,ﺏهﺍ ٓؤدي إلِ خمؽ هىﺍخ هٛﺋـ لٗعهﺍؿ,
وجذب اٚسﺓﺕهﺍرات وﺓحسٓف كفﺍءة الشركﺍت وﺓعظٓـ الفﺍﺋدة هىٍﺍ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ٓجب أف ﺓكوف
الحﺍكهٓﺑ الرشٓدة هف اٌٖداؼ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ لمدولﺑ (العجموىْ.)4 :2013 ,
والحكـ الصﺍلح ٌو عىصر قوة لمدولﺑ ,فٍو ٓوفر ﺏٓﺋﺑ هف الههٓزات الحسىﺑ ,ﺓحقؽ الشرعٓﺑ
وﺓوفر الحرٓﺑ ٘ىشﺍء هىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ ,ﺓرﺓقْ ﺏﺍلهجﺓهع وﺓُ ِ
فعؿ الهشﺍركﺑ آٚجﺍﺏٓﺑ فْ
الحٓﺍة العﺍهﺑ وﺓدعـ حرٓﺑ الﺓعﺏٓر ,وﺓضهف وجود ٌٓﺍكؿ وىظـ قﺍىوىٓﺑ وﺓشرٓعٓﺑ ﺕﺍﺏﺓﺑ وعﺍدلﺑ,
وﺓعﺓهد الشفﺍفٓﺑ والىزاٌﺑ والهسﺍءلﺑ وحكـ القﺍىوف فْ عهؿ كؿ ا٘دارات ,وﺓحقؽ الﺓعﺍوف الهﺕهر
ﺏٓف الحكوهﺑ وهىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ (الغزالْ.)5 :2010 ,
إف الشفﺍفٓﺑ والىزاٌﺑ والهسﺍءلﺑ وحكـ القﺍىوف هقوهﺍت أسﺍسٓﺑ هف هقوهﺍت الحكـ الصﺍلح
الذي ٓشكؿ شرطﺍً هسﺏقﺍً هف شروط ﺓحقٓؽ الﺓىهٓﺑ ,فٍْ هفﺍٌٓـ هﺓصمﺑ ﺓضهف كؿ هىٍﺍ اٖخرى.
لذلؾ حرصت الدوؿ عمِ ضﺭَﺭﺐ وجود عهمٓﺑ ﺭقﺍﺏٓﺑ ﺓٍﺩﻑ ﺏشﻜؿ عﺍن إلِ ﺓفعٓؿ هسﺓَى
الشفﺍفٓﺑ والىزاٌﺑ والهسﺍءلﺑ وحكـ القﺍىوف.
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حٓث حﺭصﺒ ﺏعﺽ ﺌلﺩَؿ عمِ إىشﺍء جٍﺍﺯٓو هسﺓقمٓو ُٓعىِ ﺃحﺩٌها ﺏﺍلﺓفﺓٓﺵ ﺌلهﺍلَْٓ ,عىِ
ﺌٔخﺭ ﺏﺍلﺓفﺓٓﺵ ﺌ٘ﺩﺌﺭّ َهﺕﺍؿ ﺫلﻙ جهٍَﺭٓػﺑ هصﺭ ﺌلعﺭﺏٓﺑ ﺌلﺓْ ﺃىشأﺒ ﺌلجٍﺍﺯ الهركزي
لمهحﺍسﺏﺍﺒ لٓقَن ﺏﺍلﺓفﺓٓﺵ ﺌلهﺍلٌَْٓ ,ﺋػﺑ ﺌلﺭقﺍﺏػﺑ ﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ ﺌلﺓْ ﺓقَن ﺏﺍلﺓفﺓٓﺵ ﺌ٘ﺩﺌﺭّ ,فْ حٓو
ﺓقَن ﺏعﺽ ﺌلﺩَؿ ﺏإىشﺍء جٍﺍﺯ َﺌحﺩ ٓﺓَلِ هٍﺍن ﺌلﺓفﺓٓﺵ ﺌلهﺍلْ وﺌ٘ﺩﺌﺭّ َهﺕﺍؿ ﺫلﻙ ﺌلسمﻁﺑ
ﺌلَﻁىٓﺑ ﺌلفمسﻁٓىٓﺑ َﺌلﺓػْ ﺃىشأﺒ ﺩَٓﺌو ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلهﺍلٓﺑ َﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ (أﺏو ٌداؼ.)2 :2006 ,
َلقﺩ ﺌٌﺓهﺒ ﺌلسمﻁﺑ ﺌلَﻁىٓﺑ ﺌلفمسﻁٓىٓﺑ هىﺫ ﺓَلٍٓﺍ صٛحٓﺍﺓٍﺍ فْ ﺌلعﺍن  1994ﺏﺍلعهؿ عمػِ
إىشﺍء جٍﺍﺯ ﺭقﺍﺏْ فعﺍؿ ٓقَن ﺏهﺭﺌقﺏﺑ ﺃعهﺍؿ ﺌلجٍﺍﺒ ﺌلخﺍضعﺑ لﺭقﺍﺏﺓً لمﺓأكد هو هػﺩُ ﺓىفٓػﺫ
ﺌلهﺅسسﺍﺒ ﺌلحﻜَهٓﺑ ٖعهﺍلٍﺍ ﺏﻜؿ كفﺍءة َفعﺍلٓﺑ حٓﺔ صﺩﺭ ﺌلهﺭسَن ﺌلﺭﺋﺍسْ ﺏإىشﺍء ٌٓﺋػﺑ
ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلعﺍهﺑ ﺭقن 17ﺏﺓﺍﺭٓﺦ  1995 -12-31ـ ( قﺍىَو ٌٓﺋﺑ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلعﺍهػﺑ َ ,)1995ﺌلػﺫّ
حﺩﺩ صٛحٓﺍﺒ ٌٓﺋﺑ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلعﺍهﺑ َﺌلجٍﺍﺒ ﺌلخﺍضعﺑ لٍﺍ ﺏﺍلﺓفﺓٓﺵ حٓﺔ شهمﺒ ﺌلػصٛحٓﺍﺒ
ك ًٛهو ﺌلﺓفﺓٓﺵ ﺌلهﺍلْ َﺌ٘ﺩﺌﺭّ َﺌلقﺍىَىْ.
ِ : 2.1.1هىٍخ اٌعؼاقخ ٚأقئٍزٙب:
ﺏﺍلرغـ هف اىشﺍء السمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ لدٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ كأداة ﺓٍدؼ لضﺏط
وهراقﺏﺑ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً وخﺍصﺑ فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏﺍلجﺍىب الهﺍلْ وا٘داري ,وهف خٛؿ
اطٛع الﺏﺍحث ورجوعً لعدد هف الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ هﺕؿ دراسﺑ أﺏو ٌداؼ ( )2006ودراسﺑ فرواىﺑ
( ,)2011والﺓْ ﺓىﺍولت دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,فمقد وجد الﺏﺍحث أىً هﺍ زاؿ ٌىﺍؾ ﺏعض
هظﺍٌر الضعؼ فْ أداء الدٓواف خﺍصﺑ فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏﺍلشفﺍفٓﺑ وسٓﺍدة القﺍىوف وٌذا أدى لضعؼ
الدور الذي ٓمعﺏً الدٓواف فْ ﺓعزٓز هعﺍٓٓر وهفﺍٌٓـ الحكـ الرشٓد فْ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ ,اٖهر
الذي أصﺍب ﺓمؾ الهؤسسﺍت ﺏحﺍلﺑ هف القصور وخصوصﺍً فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏﺍٖداء الهﺍلْ وا٘داري,
كذلؾ أظٍرت الدراسﺓﺍف عدـ كفﺍٓﺑ اٚسﺓقٛؿ الهﺍلْ وا٘داري والوظٓفْ لمدٓواف.
وىظ اًر لمدور الهٍـ الذي ُشكؿ هف أجمً دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وٌو ﺓحقٓؽ الىزاٌﺑ
والشفﺍفٓﺑ ,فمقد ارﺓأى الﺏﺍحث أف ٓقوـ ﺏدراسﺑ ﺓوضح دور دٓواف الرقﺍﺏﺑ فْ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ
الرشٓد الﺓْ اعﺓهدٌﺍ الﺏرىﺍهج اٚىهﺍﺋْ لٗهـ الهﺓحدة ) (UNDP,2012وٌْ (:الهشﺍركﺑ ,
سٓﺍدة القﺍىوف ,الشفﺍفٓﺑ  ,اٚسﺓجﺍﺏﺑ ,الﺓوافؽ ,الهسﺍواة والعدالﺑ ,الفعﺍلٓﺑ والكفﺍءة ,الهسﺍءلﺑ,
والرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ).
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لذا جﺍءت ٌذي الدراسﺑ لﺓجٓب عمِ الﺓسﺍؤؿ الرﺋٓس الﺓﺍلْ ..
ِب ظٚؼ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ف ٟرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد
اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح ؟
ٕ٠ٚعؼج رسذ ٘ػا اٌكإاي األقئٍخ اٌفؽػ١خ اٌزبٌ١خ ..
 .1هﺍ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ؟
 .2هﺍ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ؟
 .3هﺍ هدى هسﺍٌهﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ فْ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ؟
ٌ .4ؿ ٓوجد عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ ﺏٓف اسﺓقٛلٓﺑدٓواف الرقﺍﺏﺑ وﺏٓف ﺓحقٓؽهعﺍٓٓر
الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ؟
ٌ .5ؿ ٓوجد فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف حوؿ واقع دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓرات( :الجىس ,العهر ,الهؤٌؿ العمهْ,
عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ)؟
ٌ .6ؿ ٓوجد فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف حوؿ هسﺓوى ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺓعزى لهﺓغٓرات( :الجىس ,العهر ,الهؤٌؿ
العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ)؟
ِ :3.1.1زغ١ؽاد اٌعؼاقخ
 اٌّزغ١ؽ اٌّكزمً
دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ( واقع الدٓواف ,اسﺓقٛلٓﺑ الدٓواف ,ﺓطﺏٓؽ الرقﺍﺏﺑ).
 اٌّزغ١ؽاد اٌزبثؼخ
وﺓﺓهﺕؿ فْ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ( الهشﺍركﺑ ,سٓﺍدة القﺍىوف ,الشفﺍفٓﺑ ,اٚسﺓجﺍﺏﺑ ,الﺓوافؽ,
الهسﺍواة والعدالﺑ ,الفعﺍلٓﺑ والكفﺍءة ,الهسﺍءلﺑ ,الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ).
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نىً ؼلُ ()01
ِزغ١ؽاد اٌعؼاقخ

(جرد بواسطة الباحث)

 :4.1.1فؽض١بد اٌعؼاقخ

حيث تم صياغة الفرضيات التالية لتتناسب مع أسئمة الدراسة:

اٌفؽض١خ األٌٚىٓ:ٝوجػد عٛقػﺑ ذات دٚلػﺑ إحصػﺍﺋٓﺑ عىػد هسػﺓوى دٚلػﺑ ( )α≤0.05ﺏػٓف هﺓوسػط
ﺓقػػدٓرات الهﺏحػػوﺕٓف حػػوؿ واقػػع دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غػزة وﺏػػٓف هﺓوسػػط ﺓقػػدٓراﺓٍـ
حوؿ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
اٌفؽض١خ اٌثبٔ١خ  :ﺓوجد عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ (  ) a ≥.05ﺏٓف
اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وﺏٓف قدرﺓً عمِ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ  .
اٌفؽض١خ اٌثبٌثخ  :ﺓوجد عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ (  ) a ≥.05ﺏٓف ﺓطﺏٓؽ
دٓواف الرقﺍﺏﺑ لمهعﺍٓٓر الدولٓﺑ لمرقﺍﺏﺑ وﺏٓف فعﺍلٓﺑ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو از ارت
الفمسطٓىٓﺑ  .
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اٌفؽض١خ اٌؽاثؼخ ٓ ٚوجد فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسػﺓوى دٚلػﺑ ( )α≤0.05فػْ هﺓوسػط
ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف حوؿ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓرات( :الجىس,
العهر ,الهؤٌؿ العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ).
اٌفؽض١خ اٌطبِكخ ٓ ٚوجد فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف حوؿ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة
ﺓعزى لهﺓغٓرات (الجىس ,العهر ,الهؤٌؿ العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ).
 :5.1.1أ٘عاف اٌعؼاقخ
ﺓسعِ ٌذي الدراسﺑ لﺓحقٓؽ الٍدؼ الرﺋٓس لٍﺍ وٌو الﺓعرؼ عمِ دور دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ
وا٘دارٓﺑ فْ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏغزة  ,وٌْ
(الهشﺍركﺑ ,سٓﺍدة القﺍىوف ,الشفﺍفٓﺑ ,اٚسﺓجﺍﺏﺑ ,الﺓوافؽ ,الهسﺍواة والعدالﺑ ,الفعﺍلٓﺑ والكفﺍءة,
الهسﺍءلﺑ ,والرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ)  ,كذلؾ فإف الدراسﺑ ﺓٍدؼ إلِ :
 .1الﺓعرؼ عمِ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.
 .2الﺓعرؼ عمِ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ.
 .3الﺓعػػرؼ عمػػِ هػػدى هسػػﺍٌهﺑ دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ فػْ ﺓحقٓػػؽ هعػػﺍٓٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػْ الػػو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ.
 .4ﺏٓػػﺍف ﺓػػأﺕٓر هﺓغٓ ػرات( :الجػػىس ,العهػػر ,الهؤٌػػؿ العمهػػْ ,عػػدد سػػىوات الخدهػػﺑ ,الهسػػهِ
الػػوظٓفْ) فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات الهﺏحػػوﺕٓف حػػوؿ واقػػع دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ،وفػػْ
هﺓوسط ﺓقدٓراﺓٍـ حوؿ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ.
 .5ﺓحدٓد طﺏٓعﺑ العٛقﺑ ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات واقػع دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة
وﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشػٓد فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع
غزة.
 .6ﺏٓﺍف أٌـ الهعٓقﺍت الﺓْ ﺓحػوؿ دوف ﺓحقٓػؽ دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ لهعػﺍٓٓر الحكػـ
الرشٓد .
 .7ﺏٓﺍف ا٘جراءات واٖسﺍلٓب الﺓْ ٓﺓخذٌﺍ الدٓواف هف أجؿ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد.
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 .8ﺓقدٓـ الﺓوصٓﺍت الﺓْ هف شأىٍﺍ زٓﺍدة فعﺍلٓﺑ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ فْ ﺓطﺏٓؽ هعػﺍٓٓر الحكػـ
الرشٓد .
 :6.1.1أّ٘١خ اٌعؼاقخ:
 األّ٘١خ اٌؼٍّ١خ.
 ﺓىﺏع أٌهٓﺑ الدراسﺑ العمهٓﺑ هف أٌهٓﺑ الهوضوع الذي ﺓﺓىﺍولً ,حٓث أف هوضوع الحكـ الرشٓدٓحظِ ﺏﺍٌﺓهﺍـ واسع هف قﺏؿ ا٘دارٓٓف عمِ اخﺓٛؼ هسﺓوٓﺍﺓٍـ ,واٌﺓهﺍـ خﺍص هف رجﺍٚت
وقٓﺍدات الدولﺑ ,وحﺍجﺑ الهؤسسﺍت سواء السٓﺍسٓﺑ أو اٚجﺓهﺍعٓﺑ أو غٓرٌﺍ إلِ ﺓطوٓر اٖداء
والﺓهﺓع ﺏﺍلىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ والﺓهٓز.
 ﺓوفٓر هرجع وهﺍدة عمهٓﺑ لمﺏﺍحﺕٓف فْ ٌذا الهجﺍؿ. حصوؿ الﺏﺍحث عمِ درجﺑ عمهٓﺑ ( الهﺍجسﺓٓر). األىمية العممية
 ﺓﺓهحور اٌٖهٓﺑ العهمٓﺑ لمهوضوع فْ الدور الذي ٓمعﺏً دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ فْﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد هف خٛؿ ﺓحسٓف هسﺓوٓﺍت اٖداء ورفع الكفﺍءة وﺓحقٓؽ الشفﺍفٓﺑ
والىزاٌﺑ ﺏهﺍ ٓضهف ﺓحسٓف أداء الهؤسسﺍت ,ههﺍ ٓجعمٍﺍ قﺍدرة عمِ ﺓمﺏٓﺑ هﺓطمﺏﺍت واحﺓٓﺍجﺍت
كﺍفﺑ أفراد الهجﺓهع فْ هخﺓمؼ الهجﺍٚت.
 كهﺍ وﺓظٍر أٌهٓﺑ الدراسﺑ هف خٛؿ الﺓعرؼ عمِ الﺓحدٓﺍت الﺓْ ﺓواجً دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑوا٘دارٓﺑ فْ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,واقﺓراح الحموؿ
الﺓْ ﺓسﺍعد الدٓواف فْ هواجٍﺓٍﺍ.
 :7.1.1زعٚظ اٌعؼاقخ
 اٌسع اٌّٛضٛػ: ٟ
ﺓﺓىﺍوؿ الدراسﺑ فْ جﺍىﺏٍﺍ الهوضوعْ ﺓحمٓ ًٛلدور دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ فْ ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة .
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 اٌسع اٌّىبٔ :ٟ
الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ فْ قطﺍع غزة .
 اٌسع اٌؿِبٔ: ٟ
ﺓـ إجراء ٌذي الدراسﺑ فْ العﺍـ 2016ـ.
 اٌسع اٌجهؽ: ٞ
وٓشهؿ الفﺋﺑ العمٓﺍ هف الهوظفٓف فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏغزة والهﺓهﺕمﺑ فْ درجﺑ (وكٓؿ و ازرة,
وكٓؿ هسﺍعد ,هدٓر عﺍـ).
ًِ :8.1.1طٍسبد اٌعؼاقخ:
 )1ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ  :الجٍﺍز اٖعمِ لمرقﺍﺏﺑ فْ فمسطٓف ,أسس ﺏىص قﺍىوف
دٓواف الرقﺍﺏﺑ رقـ  15لعﺍـ 2004ـ (قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ رقـ .)2004 ,15
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟجٍﺍز رقﺍﺏْ أُسس هف أجؿ الﺓأكد هف سٛهﺑ الىشﺍط الهﺍلْ وا٘داري
فْ أجٍزة السمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ.
 )2اٌؽلبثخ اإلظاؼ٠خ  :العهمٓﺑ الﺓْ ٓﺓـ ﺏهوجﺏٍﺍ الﺓأكد هف أف كؿ شْء ٓﺓـ طﺏقﺍً لمخطط
الهرسوهﺑ والﺓعمٓهﺍت الصﺍدرة (ﺏﺍعموي.)60 :2008 ,
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟهﺓﺍﺏعﺑ العهمٓﺍت ا٘دارٓﺑ والﺓأكد هف هطﺍﺏقﺓٍﺍ لمخطط الهوضوعﺑ.
 )3اٌسىُ اٌؽن١عٓ :شٓر إلِ ههﺍرسﺑ السمطﺑ اٚقﺓصﺍدٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ وا٘دارٓﺑ ٘دارة شؤوف الدولﺑ
ٓعﺏر
عمِ كﺍفﺑ الهسﺓوٓﺍت ,وٓشهؿ ألٓﺍت والعهمٓﺍت والهؤسسﺍت الﺓْ هف خٛلٍﺍ ّ
الهواطىوف والهجهوعﺍت عف هصﺍلحٍـ وٓهﺍرسوف حقوقٍـ القﺍىوىٓﺑ وٓوفوف ﺏﺍلﺓزاهﺍﺓٍـ

وٓقﺏموف الوسﺍطﺑ لحؿ خٛفﺍﺓٍـ").(UNDP,2012
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟاُؾٌْ اُن٣ ١ؼَٔ ػِ ٠رؾو٤ن اؽز٤بعبد ٓٝزطِجبد األكواك ٝؽلع
ًوآزْٜٝاربؽخؽو٣خاُوأ.ُْٜ١
 )4اٌّهبؼوخ  :حؽ الجهٓع ﺏﺍلﺓصوٓت واﺏداء الرأي هﺏﺍشرة أو عﺏر الهجﺍلس الهىﺓخﺏﺑ ,وﺓﺓطمب
الهشﺍركﺑ ﺓوفٓر القواىٓف الﺓْ ﺓﺓضهف حرٓﺑ ﺓشكٓؿ الجهعٓﺍت واٖحزاب وحرٓﺑ الﺓعﺏٓر
واٚىﺓخﺍﺏﺍت ,والحرٓﺍت العﺍهﺑ ﺏشكؿ إجهﺍلْ ضهﺍىﺍً لهشﺍركﺑ الهواطىٓف الفعﺍلﺑ ولﺓرسٓﺦ
الشرعٓﺑ السٓﺍسٓﺑ (أهﺍف.)2010,
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟهشﺍركﺑ اٖفراد وهسﺍٌهﺓٍـ فْ العهمٓﺑ السٓﺍسﺑ سواء ﺏﺍٚىﺓخﺍب أو
الﺓرشح.
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 )5ق١بظح اٌمبٔ :ْٛاعﺓﺏﺍر القﺍىوف هرجعٓﺑ لمجهٓع وضهﺍف سٓﺍدﺓً عمِ الجهٓع دوف اسﺓﺕىﺍء
وﺓىفٓذ أحكﺍهً هف قﺏؿ الجهٓع ,وٓﺓطمب ذلؾ ﺏﺍلضرورة ﺏىﺍء صٓﺍغﺑ حكـ هسﺓقرة وﺓطوٓرٌﺍ,
وذلؾ هف خٛؿ اٚسﺓقرار السٓﺍسْ ,والسمـ اٌٖمْ ,وﺏىﺍء الهؤسسﺍت الدٓهقراطٓﺑ الﺓْ ﺓسهح
ﺏﺓداوؿ السمطﺑ سمهٓﺍ ودورٓﺍ دوف المجوء لمعىؼ (أهﺍف.)2010 ,
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ:)ٟاُغٔ٤غٍٞاءأٓبّاُوبٕٗٞؽٌبٓبًٓٝؾٌ.ٖ٤ٓٞ
 )6اٌهفبف١خ :وﺓعىْ إﺓﺍحﺑ كؿ الهعموهﺍت وسٍولﺑ ﺓﺏﺍدلٍﺍ ,ﺏأف ﺓكوف هﺓﺍحﺑ لكﺍفﺑ الهؤسسﺍت
ولجهٓع اٖطراؼ الهعىٓﺑ ,أوٌْ ﺓدفؽ الهعموهﺍت اٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ والﺕقﺍفٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ
فْ الوقت الهىﺍسب وﺏطرٓقﺑ ٓهكف اٚعﺓهﺍد عمٍٓﺍ (الهدٌوف .)2012,
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟاٛالعاُغٜٔٞهٝاػالٓٚثَ٤بٍخاُلُٝخٛٝو٣وخاكاهرٜب.
 )1االقزدبثخ :وﺓعىْ أف جهٓع العهمٓﺍت فْ الهىظهﺑ ﺓسعِ لﺓمﺏٓﺑ احﺓٓﺍجﺍت وهﺓطمﺏﺍت وخدهﺑ
كﺍفﺑ أصحﺍب الهصمحﺑ (أهﺍف.)2010 ,
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟاُ٘ظبّ اَُ٤بٍ ٢ك ٢اُلُٝخ ٣ؼَٔ ػِ ٠رؾو٤ن ٖٓبُؼ ٝاؽز٤بعبد
أُغزٔغ.
 )8اٌزٛافك :ﺓسوٓﺑ الهصﺍلح الهخﺓمفﺑ لموصوؿ إلِ ﺓوافؽ عﺍـ حوؿ أٌـ هصﺍلح جهﺍعﺑ العهؿ 
والسٓﺍسﺍت وآلٓﺍت الﺓطﺏٓؽ قدر ا٘هكﺍف ).)UNDP,2012
 )9اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌخ :كﺍفﺑ الرجﺍؿ والىسﺍء فْ الهىظهﺍت ٓهﺓمكوف فرص هﺓسﺍوٓﺑ وعﺍدلﺑ
لﺓحسٓف أو الحفﺍظ عمِ الرفﺍٌٓﺑ الخﺍصﺑ ﺏٍـ (.)UNDP,2012
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟعدـ الﺓفرقﺑ والﺓحٓز ,والهسﺍواة ﺏٓف الرجؿ ﺏﺍلهرأة فْ الحصوؿ عمِ
اٚهﺓٓﺍزات والفرص الهخﺓمفﺑ.
)11

اٌفؼبٌ١خ ٚاٌىفبءح :أف العهمٓﺍت والهؤسسﺍت ﺓقوـ ﺏﺓقدٓـ هخرجﺍت ﺓمﺏْ اٚحﺓٓﺍجﺍت ضهف

اٚسﺓخداـ اٖهﺕؿ لمهوارد ).(UNDP,2012
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ:)ٟكؼبُ٤خًٝلبءحاألكاءٝ،االٍزقلاّاألٓضَُِٔٞاهكأُزبؽخ.
)11

اٌّكبءٌخ :الطمب هف الهسؤولٓف ﺓقدٓـ الﺓوضٓحﺍت الٛزهﺑ ٖصحﺍب الهصمحﺑ حوؿ

كٓفٓﺑ اسﺓخداـ صٛحٓﺍﺓٍـ وﺓعرٓؼ واجﺏﺍﺓٍـ ,واٖخذ ﺏﺍٚىﺓقﺍدات الﺓْ ﺓوجً لٍـ ,وﺓمﺏٓﺑ
الهﺓطمﺏﺍت الهطموﺏﺑ هىٍـ ,وقﺏوؿ ﺏعض الهسؤولٓﺑ عف الفشؿ(الىعٓزي.)26:2015,
(اٌزؼؽ٠ف اإلخؽائ :)ٟاسﺓجواب الهكمفٓف هف رجﺍؿ الدولﺑ حوؿ قٓﺍهٍـ ﺏهسﺋولٓﺍﺓٍـ ﺓجﺍي أفراد
الهجﺓهع وهحﺍسﺏﺓٍـ إف قصروا.
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 :9.1.1يؼٛثبد اٌعؼاقخ
 الﺓعدد واٚخﺓٛؼ الذي لهسً الﺏﺍحث فْ ﺓعرٓؼ هصطمح الحكـ الرشٓد وﺓداخمً هع
هصطمح الحﺍكهٓﺑ والحوكهﺑ.
 غٓﺍب ا٘طﺍر القﺍىوىْ الحﺍكـ ٖعهﺍؿ الدٓواف ﺏفعؿ حﺍلﺑ اٚىقسﺍـ.
 وجود دٓواف لمرقﺍﺏﺑ ﺏغزة وآخر فْ الضفﺑ الغرﺏٓﺑ أدى لصعوﺏﺍت فْ الحصوؿ عمِ
ﺏعض الهعموهﺍت.
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 :2.1اٌعؼاقبد اٌكبثمخ
ٓﺓىﺍوؿ ٌذا الهﺏحث الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ الﺓْ لٍﺍ عٛقﺑ ﺏﺍلدراسﺑ الحﺍلٓﺑ ,وﺏعد رجوع الﺏﺍحث
واطٛعً عمِ عدد هف الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ ,قﺍـ ﺏﺓقسٓـ الدراسﺍت إلِ ﺕٛث أقسﺍـ ( دراسﺍت
فمسطٓىٓﺑ ,دراسﺍت عرﺏٓﺑ ,دراسﺍت أجىﺏٓﺑ) ,قﺍـ الﺏﺍحث ﺏﺓمخٓصٍﺍ واظٍﺍر أٌـ الىﺓﺍﺋج
والﺓوصٓﺍت الﺓْ ﺓوصمت إلٍٓﺍ ﺕـ قﺍـ ﺏعد ذلؾ ﺏﺍلﺓعقٓب عمٍٓﺍ ,واظٍﺍر الفجوة الﺏحﺕٓﺑ ﺏٓىٍﺍ وﺏٓف
الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ.
 :1.2.1اٌعؼاقبد اٌفٍكط١ٕ١خ:
( )1ظؼاقخ (٘ٚجخٚ :)2015 ,الغ رأ٘ ً١ل١بظاد اٌعٌٚخ ف ٟاٌسىِٛخ اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح
ٚظٚؼٖ ف ٟرسم١ك اٌسىُ اٌؽن١ع .
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ واقع ﺓأٌٓؿ القٓﺍدات الحكوهٓﺑ فْ قطﺍع غزة ودور ذلؾ فْ
ﺓحقٓؽ الحكـ الرشٓد ,ولقد اسﺓخدهت الﺏﺍحﺕﺑ الهىٍج الوصفْ الﺓحمٓمْ فْ ٌذي الدراسﺑ.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 -1وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ ﺏٓف واقع ﺓأٌٓؿ قٓﺍدات الدولﺑ فْ الحكوهﺑ الفمسطٓىٓﺑ
ﺏقطﺍع غزة وهسﺓوى ﺓحقٓؽ الحكـ الرشٓد .
 -2ﺓقوـ قٓﺍدات الدولﺑ ﺏعقد الىدوات والهحﺍضرات ﺏدرجﺑ جٓدة ,وٌذا ٓدؿ عمِ اٌﺓهﺍـ قٓﺍدات
الدولﺑ ﺏﺍٚﺓصﺍؿ والﺓواصؿ ﺏٓف العﺍهمٓف فْ الحكوهﺑ.
 -3ﺓوجد أٌهٓﺑ كﺏٓرة لمهواد الﺓدرٓﺏٓﺑ ﺏدرجﺑ جٓدة ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف الحكوهﺑ الفمسطٓىٓﺑ
ﺏقطﺍع غزة ﺓولْ اٌﺓهﺍهﺍً كﺏٓ اًر لمهواد الﺓدرٓﺏٓﺑ الﺓْ ﺓﺓىﺍولٍﺍ الدورات الﺓْ ٓحصؿ عمٍٓﺍ
قٓﺍدات الدولﺑ ,ومن أىم التوصيات التي خمصت إلييا:
 -1أف ﺓقوـ الحكوهﺑ الفمسطٓىٓﺑ ﺏﺍسﺓضﺍفﺑ هدرﺏٓف هف الخﺍرج لﺓدرٓب قٓﺍدات الدولﺑ.
 -2أف ﺓشﺍرؾ قٓﺍدات الدولﺑ فْ الﺏعﺕﺍت الخﺍرجٓﺑ.
 -3أف ٓوجد ﺓوافؽ ﺏٓف الهسﺓوٓﺍت ا٘دارٓﺑ الهخﺓمفﺑ (العمٓﺍ ,الوسطِ ,والدىٓﺍ) عمِ قواعد
الﺓىﺍفس.
 -4أف ﺓﺓﺏىِ الو ازرة خمؽ ﺕقﺍفﺑ ﺓىظٓهٓﺑ أسﺍسٍﺍ الوضوح وا٘فصﺍح وحرٓﺑ الﺓعﺏٓر.
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( )2دراسة ( نصر هللا ,)2014 ,دور القضاء فً تعزٌز الحكم الرشٌد فً فلسطٌن
ٌدفت ٌذي الرسﺍلﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ دور السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ فْ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ
فمسطٓف  ,كذلؾ ﺓسعِ ٌذي الدراسﺑ لﺓوضٓح هﺍ إذا كﺍف ٌىﺍؾ عٛقﺑ ﺏٓف السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ وﺏٓف
ﺓطﺏٓؽ الحكـ الرشٓد  ,كهﺍ وﺓسعِ لﺓعزٓز دور القضﺍة فْ احﺓراـ هﺏﺍدئ الشفﺍفٓﺑ والهحﺍسﺏﺑ,
ولقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا:
ٌ -1ىﺍؾ خٛؼ واضح ﺏٓف صىﺍع القرار ورؤسﺍء السمطﺓٓف الﺓشرٓعٓﺑ والﺓىفٓذٓﺑ حوؿ هﺏدأ
اسﺓقٛؿ السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ ,سواء عمِ الهسﺓوى الهﺍلْ أو ا٘داري.
ٓ -2هﺍرس ﺏعض الهسﺋولٓف هف السمطﺑ الﺓىفٓذٓﺑ ضغوطﺍت عمِ القضﺍة ,ﺓؤﺕر ﺏ ٛشؾ عمِ
أداء ﺏعض القضﺍة وهﺏدأ حٓﺍد القﺍضْ ,واف كﺍف ٌذا الﺓدخؿ هف وجٍﺑ ىظر ٌؤٚء
الهسﺋولٓف لهصمحﺑ الهجﺓهع خﺍصﺑ فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏﺍلىزاعﺍت العﺍﺋمٓﺑ.
ههﺍ ٓؤدي
 -3وجود ﺏعض القضﺍة الذٓف ٓ ٚهﺓمكوف الكفﺍءة الكﺍفٓﺑ لمقٓﺍـ ﺏهٍﺍهٍـ القضﺍﺋٓﺑ ّ
إلِ ﺏطء الﺓقﺍضْ ,وﺓكدس القضﺍٓﺍ لدى الهحﺍكـ.

 -4الخدهﺍت الﺓْ ﺓقدهٍﺍ السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ ﺓﺓىﺍسب هع إهكﺍىٓﺍﺓٍﺍ.
 -5الﺓرقٓﺍت داخؿ السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ  ٚﺓأخذ ﺏعٓف اٚعﺓﺏﺍر هعٓﺍر الكفﺍءة ,واىهﺍ فقط اٖقدهٓﺑ
أف قﺍىوف السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ اشﺓرط اٖقدهٓﺑ والكفﺍءة لمﺓرقٓﺑ.
رغـ ّ

أىم التوصيات التي أوصت بيا الدراسة:

 -1ﺓعزٓز الﺕقﺍفٓﺑ القﺍىوىٓﺑ والهعرفٓﺑ لدى صىﺍع القرار ,ورؤسﺍء السمطﺓٓف الﺓشرٓعٓﺑ والﺓىفٓذٓﺑ
ﺏدور السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ فْ إرسﺍء قواعد العدؿ وهﺏدأ سٓﺍدة القﺍىوف.
 -2ضهﺍف ﺓدفؽ الهعموهﺍت وسٍولﺑ الوصوؿ إلِ الهعموهﺑ لدى الهرافؽ القضﺍﺋٓﺑ الهخﺓمفﺑ.
 -3ﺓعدٓؿ ﺏعض أحكﺍـ قﺍىوف السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏشروط واجراءات ﺓعٓٓف القضﺍة
وﺓرقٓﺓٍـ ﺏحٓث ٓكوف هعٓﺍر الكفﺍءة ٌو اٖسﺍس فْ الﺓعٓٓف أو الﺓرقٓﺑ هع اٖخذ ﺏﺍٚعﺓﺏﺍر
اٖقدهٓﺑ.
 -4ﺓعزٓز قدرات القضﺍة فْ هجﺍؿ إدارة الدعوى القضﺍﺋٓﺑ هف أجؿ اٚسﺓخداـ اٖهﺕؿ لمهوارد
الهﺓﺍحﺑ وﺓقصٓر أهد الﺓقﺍضْ أهﺍـ الهحﺍكـ.
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( )3دراسة ( مطٌر ,)2013 ,واقع تطبٌق معاٌٌر الحكم الرشٌد وعالقتها باألداء اإلداري فً
الوزارات الفلسطٌنٌة .
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ واقع ﺓطﺏٓؽ كؿ هف :هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,واٖداء ا٘داري
فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ وواقع ﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد وعٛقﺓٍﺍ ﺏﺍٖداء ا٘داري لمو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ ,ولﺓحقٓؽ ٌذا الغرض اسﺓخدـ

الﺏﺍحث الهىٍج الوصفْ الﺓحمٓمْ ,ولقد ﺓوصمت

الد ارسﺑ لعدد هف النتائج كان من أىميا:
 -1ﺏمغ الوزف الىسﺏْ لﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ فْ قطﺍع غزة
حوالْ (.)% 67.8
 -2ﺏمغ الوزف الىسﺏْ لهسﺓوى اٖداء ا٘داري فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ فْ قطﺍع غزة حوالْ
(.)%68.3
أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 -1ضرورة ﺓﺏىْ وىشر هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد لﺓصﺏح ىٍجﺍً هؤسسٓﺍً ٓسٍـ فْ ﺏىﺍء هىظوهﺑ قٓهٓﺑ
ﺓدعو إلِ ﺓطﺏٓؽ ٌذي الهعﺍٓٓر وفْ هقدهﺓٍﺍ الشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ والعدالﺑ والهسﺍواة واٚىفﺓﺍح
عمِ كﺍفﺑ هسﺓوٓﺍت وفﺋﺍت الهجﺓهع.
 -2ضرورة ﺓكﺍﺕؼ وﺓضﺍفر وﺓكﺍهؿ كﺍفﺑ الجٍود الحكوهٓﺑ واٌٖمٓﺑ والقطﺍع الخﺍص
والﺓواصؿ هع الهواطىٓف.
 -3الﺓركٓز عمِ الﺏعد اٖخٛقْ فْ أداء الهوظفٓف هف خٛؿ ﺓعزٓز قٓهﺑ الرقﺍﺏﺑ الذاﺓٓﺑ عمِ
الفرد فْ جهٓع اٖعهﺍؿ ,والعهؿ عمِ ﺏىﺍء هىظوهﺑ قٓهٓﺑ ﺓدعو إلِ الىزاٌﺑ هف خٛؿ
اٚىفﺓﺍح عمِ الهسﺓوٓٓف الداخمْ والخﺍرجْ والسعْ ٚسﺓقطﺍب الكفﺍءات والهٍﺍرات
الضرورٓﺑ لﺓىفٓذ وهﺓﺍﺏعﺑ ﺏراهج الﺓطوٓر وا٘صٛح.
( )4دراسة (موسى )2011 ,اإلصالح اإلداري فً الوزارات الفلسطٌنٌة ودوره فً تعزٌز
الحكم الرشٌد.
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ دور ا٘صٛح ا٘داري فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ فْ ﺓعزٓز
الحكـ الرشٓد ,وكان من أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة ما يمي:
 -1ﺓطﺏٓؽ العهمٓﺍت الهﺓعمقﺑ ﺏﺍ٘صٛح ا٘داري والحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ٓﺓـ
ﺏدرجﺑ هﺓوسطﺑ.
ٌ -2ىﺍؾ اٌﺓهﺍـ ﺏدرجﺑ هﺓوسطﺑ ﺏﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الرشٓد.
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إحصﺍﺋٓﺍ فْ واقع عهمٓﺍت ا٘صٛح ا٘داري هف وجٍﺑ ىظر الهﺏحوﺕٓف
 -3وجود فروؽ دالﺑ
ً
ﺓعزى إلِ هﺓغٓري الدرجﺑ الوظٓفٓﺑ وسىوات الخﺏرة.

جىﺏﺍ إلِ جىب.
 -4عهمٓﺍت ا٘صٛح ا٘داري والحكـ الرشٓد ٓسٓراف ً
أىم توصيات الدراسة:

 -1ضرورة اسﺓقطﺍب الكفﺍءات والهٍﺍرات الٛزهﺑ؛ لﺓىفٓذ وهﺓﺍﺏعﺑ ﺏراهج ا٘صٛح ا٘داري.
 -2ضرورة اٌٚﺓهﺍـ ﺏﺍلعىصر الﺏشري ,وﺓعزٓز دور الرقﺍﺏﺑ الخﺍرجٓﺑ والداخمٓﺑ .
 -3الدفع ﺏﺍﺓجﺍي ﺓعزٓز ا٘ٓهﺍف ﺏأٌهٓﺑ ﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الرشٓد وﺕقﺍفﺓً .
 -4ضرورة العهؿ عمِ ﺓعزٓز هﺏدأ ﺓفوٓض الصٛحٓﺍت ,والهشﺍركﺑ ﺏٓف جهٓع اٖطراؼ.
( )5دراسة ( الحلبٌة )2011 ,واقع تطبٌق معاٌٌر الحكم الرشٌد فً وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة
وعالقته بفاعلٌة األداء من وجهة نظر الموظفٌن .
ٌدفت الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ واقع ﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الرشٓد فْ و ازرة الهﺍلٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ
وعٛقﺓً ﺏﺍٖداء ,وقد اسﺓخدهت الﺏﺍحﺕﺑ اٚسﺓﺏﺍىﺑ لمﺓعرؼ عمِ ٌذي العٛقﺑ .
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
أف واقع ﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الرشٓد وعٛقﺓً ﺏﺍلفﺍعمٓﺑ كﺍىت هﺓوسطﺑ.
ّ -1
ٓ -2ﺓـ ﺓطﺏٓؽ هﺏدأ الشفﺍفٓﺑ ﺏشكؿ ىسﺏْ فْ الو ازرة .
 -3ﺓدىْ ﺓطﺏٓؽ هﺏدأ الهسﺍواة ﺏٓف الهوظفٓف.
أىم توصيات الدراسة:
 -1ضرورة ﺓطوٓر و ازرة الهﺍلٓﺑ لطرٓقﺑ أداﺋٍﺍ.
 -2عدـ الﺓهٓٓز ﺏٓف الهوظفٓف وﺓحقٓؽ العدالﺑ.
 -3وضع هقﺍٓٓس واضحﺑ لﺓقٓٓـ أداء جهٓع الهوظفٓف فْ الو ازرة.
 -4العهؿ عمِ ﺓحسٓف ﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الرشٓد.
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( )6دراسة ( البرغوثً )2010 ,دور وﺤدة الرقاﺒة والﺘدقٍق اإلداري فً ﺘعزٍز ﻤﺒادﺉ الﺤﻜم
الﺼالﺢ فً الﻤﺅﺴﺴات الﺤﻜوﻤٍة فً الﻀفة الﻐرﺒٍة ﻤن وﺠهة ﻨظر الﻤدققٍن اإلدارٍٍن
وﻤوظفً الﺸﺅون اإلدارٌة.
ٌدفت ٌﺫي ﺌلﺩﺭﺌسﺑ إلِ ﺌلﺓعﺭﻑ عمِ ﺩَﺭ َحﺩﺐ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ َﺌلﺓﺩقٓﻕ ﺌ٘ﺩﺌﺭّ ﺌلﺓﺍﺏعػﺑ لػﺩَٓﺌو
ﺌلهَﻅفٓو ﺌلعﺍن عمِ ﺓعﺯٓﺯ هﺏﺍﺩﺉ ﺌلحﻜن ﺌلصﺍلح فْ ﺌلَﺯﺌﺭﺌﺒ ﺌلهعىٓػﺑَ ,قػﺩ شػهمﺒ ٌػﺫي
ﺌلﺩﺭﺌسﺑ ﺌلَﺯﺌﺭﺌﺒ ﺌلﺓْ ﺓن ﺓعٓٓو هػﺩقﻕ ﺇﺩﺌﺭّ فٍٓﺍ وعددٌﺍ  25هؤسسﺑ وو ازرة وٌٓﺋﺑ ,وﺓـ إىجﺍز
الدرسﺑ فْ الفﺓﺮة الههﺓدة هﺍ ﺏٓﻦ شٍﺮي ﺓشﺮٓﻦ ﺕﺍىْ  - 2008حﺰٓﺮاف َ 2009هﺕػػؿ هجﺓهع
ا
ﺌلﺩﺭﺌسﺑ كﺍفﺑ ﺌلهﺩققٓو ﺌ٘ﺩﺌﺭٓٓو ﺌلعﺍهمٓو فْ َحػﺩﺐ ﺌلﺭقﺍﺏػﺑ َﺌلﺓػﺩقٓﻕ ﺌ٘ﺩﺌﺭّ فػْ ﺌلَﺯﺌﺭﺌﺒ
ﺌلهعىٓﺑ ,وكﺍفﺑ الهدراء ﺌلعﺍهٓو لمشﺅَو ﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ فْ ٌﺫي ﺌلػَﺯﺌﺭﺌﺒ.
أىم نتائج الدراسة:
 -1ضﺭَﺭﺐ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ كجزء هﺓهن لَﻅﺍﺋﻑ ﺌلعهمٓﺑ ﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ ﺌلﺓْ ٓػﺓن عﺏﺭٌﺍ ﺌلﺓحقﻕ
هو هﻁﺍﺏقﺑ ﺌلىﺓﺍﺋج ﺌلهﺓحققﺑ ﺏﺍٌٖﺩﺌﻑ ﺌلهﺭجَﺐ.
 -2ﺓعﺓﺏػﺭ ﺌلﺭقﺍﺏػﺑ ضػﺭَﺭﺐ كشرط لسٛهﺑ قٓﺍﺱ اٖداء والﺓأكد هو َضع هعﺍٓٓﺭ هسﺏقﺑ ٓقﺍﺱ
عمٍٓﺍ ﺌلعهؿ.
 -3عهمﺒ َحﺩﺐ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ عمِ ىشﺭ هفٍَن ﺃَسع هو ﺌٚحﺓﺭﺌن ىحَ ﺌلَﻅٓفﺑ ﺌلعهَهٓﺑ,
كهﺍ عهمت عمِ ﺓوحٓد هعﺍٓٓر اٖداء فْ الهؤسسﺍت العﺍهﺑ.
أما أىم التوصيات فكانت كالتالي.:
 -1ﺓوحٓد ألٓﺍت الهﺓﺏعﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ كﺍفﺑ هؤسسﺍت السمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ.
 -2ﺓفعٓؿ الﺓواصؿ ﺏٓف الهدققٓف ا٘دارٓٓف ودواﺋر دٓواف الهوظفٓف العﺍـ.
 -3ﺓفعٓؿ العٛقﺑ ﺏٓف الهدققٓف عﺏر ﺓىظٓـ اجﺓهﺍعﺍت دورٓﺑ داﺋهﺑ
( )7دراسة (أبو نعمة )2009 ,مدى تطبٌق المجالس المحلٌة فً محافظة أرٌحا للشفافٌة
والمساءلة وانعكاس ذلك على التنمٌة االقتصادٌة.
ٌدفت الدراسﺑ إلِ هعرفﺑ واقع ﺓطﺏٓؽ الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ فْ الهجﺍلس الهحمٓﺑ فْ هحﺍفظﺑ أرٓحﺍ
 فمسطٓف ,واسﺓخدـ الﺏﺍحث فْ دراسﺓً اٖسموب الوصفْ الﺓحمٓمْ ,وكانت أىم نتائج الدراسةكالتالي:
.1أف غﺍلﺏٓﺑ الهﺏحوﺕٓف ٓؤكدوف عمِ أٌهٓﺑ ﺓطﺏٓؽ الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ.
ٌ .2ىﺍؾ ضعؼ فْ ﺓطﺏٓؽ ا٘عٛف الصرٓح عف الوظﺍﺋؼ.
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 .3قمﺑ اٌﺓهﺍـ الهجﺍلس الهحمٓﺑ ﺏﺓطوٓر آلٓﺍت لﺓطﺏٓؽ الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ وهحﺍرﺏﺑ الفسﺍد.
 .4عدـ وجود ىظﺍـ هﺍلْ أو إداري هقر وهعﺓهد هع وصؼ وظٓفْ واضح لموظﺍﺋؼ.
أىم التوصيات التي خمصت إلييا الدراسة:
 .1ضرورة العهؿ عمِ زٓﺍدة هعرفﺑ الهجﺓهع ﺏهفٍوـ الحكـ الرشٓد.
 .2ضرورة اٌٚﺓهﺍـ ﺏﺍلﺓدرٓب والﺓعمٓـ هف خٛؿ ورشﺍت العهؿ ,الىدوات ,الهؤﺓهرات ,واشراؾ
الهجﺓهع الهحمْ.
 .3ضرورة أف ﺓﺏرز الهجﺍلس الهحمٓﺑ اٌﺓهﺍهٍﺍ ﺏإحداث الﺓىهٓﺑ هف خٛؿ ﺓعهٓؽ هفﺍٌٓـ
الشفﺍفٓﺑ والىزاٌﺑ.
( )8ظؼاقخ (أزّع )2008 ,اٌّإنؽاد اٌّفب٘١ّ١خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌٍسىُ اًٌبٌر ف ٟاٌ١ٙئبد اٌّسٍ١خ
اٌفٍكط١ٕ١خ.
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ الهؤشرات الهفﺍٌٓهٓﺑ والعهمٓﺑ لمحكـ الصﺍلح فْ الٍٓﺋﺍت
الهحمٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,وهعرفﺑ هدى ﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدﺋً ,وذلؾ هف خٛؿ دراسﺑ حﺍلﺑ هحﺍفظﺑ قمقٓمٓﺑ,
واسﺓخدـ الﺏﺍحث أسموب الحصر الشﺍهؿ ,وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي:
 -1إف الدرجﺑ الكمٓﺑ لٛسﺓجﺍﺏﺑ عمِ هجﺍٚت هؤشرات الحكـ الصﺍلح كﺍىت هﺓوسطﺑ ,وكﺍف
ﺓرﺓٓب درجﺑ اٚسﺓجﺍﺏﺑ عمِ هجﺍٚت هؤشرات الحكـ الصﺍلح هف اٖعمِ إلِ اٖدىِ
كﺍٔﺓْ :الىزاٌﺑ ,الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ ,الهسﺍءلﺑ وﺓطﺏٓؽ القﺍىوف ,الشفﺍفٓﺑ ,الٛهركزٓﺑ
واٚسﺓقٛلٓﺑ ,اٚسﺓجﺍﺏﺑ لحﺍجﺍت الهجﺓهع ,وهشﺍركﺑ الهجﺓهع.
ٓ -2وجد عٛقﺑ طردٓﺑ هوجﺏﺑ دالﺑ إحصﺍﺋٓﺍً ﺏٓف اطٛع أعضﺍء الٍٓﺋﺍت الهحمٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ
عمِ القواىٓف واٖىظهﺑ الخﺍصﺑ ﺏٍٓﺋﺍﺓٍـ وواقع الحكـ الصﺍلح فْ ٌذي الٍٓﺋﺍت.
 -3وجود عٛقﺑ إحصﺍﺋٓﺑ ﺏٓف طرٓقﺑ ﺓشكٓؿ هجمس الٍٓﺋﺑ الهحمٓﺑ وواقع الحكـ الصﺍلح فٍٓﺍ,
أي أىً عىدهﺍ ﺓكوف طرٓقﺑ ﺓشكٓؿ هجمس الٍٓﺋﺑ ﺏﺍٚىﺓخﺍب ,كمهﺍ وفر ذلؾ أرضٓﺑ وجو
هٛﺋـ وهىﺍسب لﺓطﺏٓؽ خصﺍﺋص الحكـ الصﺍلح.
وجاءت أىم التوصيات كالتالي:
 -1إعﺍدة الىظر فْ قﺍىوف الٍٓﺋﺍت الهحمٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,وهىٍﺍ صٛحٓﺍت ٚهركزٓﺑ أوسع
وعدـ الﺓدخؿ فْ عهمٍﺍ لضهﺍف اسﺓقٛلٓﺓً.
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 -2العهؿ عمِ زٓﺍدة كفﺍءة وفعﺍلٓﺑ الٍٓﺋﺍت الهحمٓﺑ وأعضﺍﺋٍﺍ ,ووضع هعﺍٓٓر لﺓرشٓحٍـ,
واٚلﺓزاـ ﺏﺍٖىظهﺑ والهدوىﺍت الﺓْ ﺓىﺍدي ﺏﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الصﺍلح.
( )9ظؼاقخ ( أث٘ ٛعاف )2006 ,زمٚ َ١ٚزط١ٚؼ األظاﺀ اٌؼلبجٌ ٟظٚ١اْ اٌؼلبجخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ١خ
ٌﺩفﺒ ٌﺫي ﺌلﺩﺭﺌسﺑ ﺇلِ ﺓقَٓن َﺓطوٓر اٖداء الرقﺍﺏْ لﺩَٓﺌو ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلهﺍلٓػﺑ َﺌ٘ﺩﺌﺭٓػﺑ فػْ
فمسﻁٓو َ ,ﺫلﻙ هو خٛؿ ﺩﺭﺌسﺑ ﺌلهقَهﺍﺒ ﺌلضﺭَﺭٓﺑ لمعهؿ ﺌلﺭقﺍﺏْ َﺌلهﺓغٓﺭﺌﺒ ﺌلهﺅﺕﺭﺐ فٍٓﺍ
َﺌلهﺓهﺕمﺑ فْ ﺓَفﺭ ﺌٚسﺓقٛؿ لمﺩَٓﺌو ,ﺌعﺓهﺍﺩ هعﺍٓٓﺭ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلﺩَلٓﺑ وﺓَفﺭ ﺌلﺓﺩرٓﺎ َاكﺓسﺍب
ﺌلخﺏﺭﺐ لمهفﺓشٓو ﺌلعﺍهمٓو ﺏﺍلﺩَٓﺌو ,وﺌسﺓخﺩﺌن ﺌلﺓﻜىَلَجٓﺍ ﺌلحﺩٓﺕﺑ فػْ أداء ﺌلعهػؿ ,اسﺓخداـ
ﺃسﺍلٓﺎ ﺌٖداء ﺌلﺭقﺍﺏْ ﺌلحﻜَهْ عىﺩ ﺌلﺓىفٓﺫ ,وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
كالتالي :
 -1ﺃﻅٍﺭﺒ ﺌلﺩﺭﺌسﺑ ضعﻑ هسﺓَُ ﺓحقٓﻕ ﺌلﺩَٓﺌو لمهٍﺍن ﺌلﺭقﺍﺏٓﺑ ﺌلﺓْ ﺃىشﺊ هػو ﺃجمٍػﺍ.
َ -2جَﺩ ﺏعﺽ هﻅﺍٌﺭ ﺌلضعﻑ فْ أداء ﺌلﺩَٓﺌو ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ ﺇلِ عﺩن كفﺍٓﺑ اٚسﺓقٛؿ ﺌلهﺍلْ
َﺌ٘ﺩﺌﺭّ َﺌلَﻅٓفْ لمﺩَٓﺌو.
 -3عدـ اعﺓهﺍد الدٓواف عمِ الهعﺍٓٓر الدولٓﺑ لمرقﺍﺏﺑ الﺓْ ﺓعﺓهدٌﺍ اٖجٍزة العمٓﺍ لمرقﺍﺏﺑ.
أىم توصيات الدراسة:
 -1ﺓحدٓث الىصوص القﺍىوىٓﺑ الﺓْ ﺓدعـ اسﺓقٛؿ الدٓواف.
 -2العهؿ عمِ اعﺓهﺍد هعﺍٓٓر الرقﺍﺏﺑ الدولٓﺑ لهواكﺏﺑ الﺓطور فْ أجٍزة الرقﺍﺏﺑ الدولٓﺑ.
 -3ضرورة ﺓوفر الدورات الﺓدرٓﺏٓﺑ الﺓْ ﺓؤٌؿ الهفﺓشٓف وﺓجعمٍـ قﺍدرٓف عمِ ﺓىفٓذ
أعهﺍلٍـ.
( )11ظؼاقخ ( نب٘ٚ )2007 ,ٓ١الغ اٌؽلبثخ اإلظاؼ٠خ اٌعاضٍ١خ ف ٟإٌّظّبد األٍ٘١خ ف ٟلطبع
غؿح.
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ إلقﺍء ﺏعض الضوء عمِ واحدة هف أٌـ الوظﺍﺋؼ ا٘دارٓﺑ الﺓْ ﺓهﺍرسٍﺍ
ا٘دارة وٌْ الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ الداخمٓﺑ ,وﺓوضٓح الدور الٍﺍـ الﺓْ ﺓمعﺏً فْ ﺓحقٓؽ أٌداؼ
الهىظهﺍت اٌٖمٓﺑ هف خٛؿ ﺓحمٓؿ هٍﺍهٍﺍ واخﺓصﺍصﺍﺓٍﺍ ,كذلؾ الﺓعرؼ عمِ ﺏعض العواهؿ
الهؤﺕرة فْ الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ ,ولﺓحقٓؽ ٌذي اٌٖداؼ أجرٓت الدراسﺑ عمِ  120هىظهﺑ أٌمٓﺑ فْ
قطﺍع غزة ,وﺓـ اسﺓخداـ اٚسﺓﺏﺍىﺑ كأداة لﺓحقٓؽ أٌداؼ الدراسﺑ.
وكانت أىم نتائج الدارسة كالتالي:
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 -1ﺓوفر هقوهﺍت الﺏىﺍء الﺓىظٓهْ فْ الهىظهﺍت اٌٖمٓﺑ فْ قطﺍع غزة ﺏدرجﺑ عﺍلٓﺑ ههﺍ ٓدلؿ
عمِ وجود ٌٓكؿ ﺓىظٓهْ ٓﺓٛءـ هع أعهﺍؿ الهىظهﺍت وﺓحقٓؽ أٌدافٍﺍ.
 -2وجود عٛقﺑ طردٓﺑ ﺏٓف ﺓوفر هقوهﺍت الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ وﺓحقٓؽ أٌدافٍﺍ.
 -3الىظـ الرقﺍﺏٓﺑ الداخمٓﺑ الهطﺏقﺑ فْ الهىظهﺍت اٌٖمٓﺑ فْ قطﺍع غزة ﺓحقؽ أٌدافٍﺍ.
أىم توصيات الدراسة:
 -1ضرورة ىشر الوعْ ﺏأٌهٓﺑ العهؿ الرقﺍﺏْ ,والٍدؼ هىً.
 -2إعطﺍء صفﺑ الهروىﺑ ٘جراء الﺓعدٓٛت عمِ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ.
 -3العهؿ عمِ وضع هعﺍٓٓر هعﺓهدة وهوضوعٓﺑ ٘عداد الﺓقﺍرٓر.
 -4إعطﺍء الهزٓد هف اٌٚﺓهﺍـ ﺏصىﺍدٓؽ الشكﺍوى كأداة رقﺍﺏٓﺑ.
 :2.2.1اٌعؼاقبد اٌؼؽث١خ:
( )1دراسة ( العفاسً )2014 ,رقابة دٌوان المحاسبة اإلدارٌة والمالٌة على األجهزة
الحكومٌة ,الكوٌت.
ٌدفت الدراسﺑ إلِ ﺓقٓٓـ الدور الرقﺍﺏْ ا٘داري والهﺍلْ لدٓواف الهحﺍسﺏﺑ الكوٓﺓْ عمِ اٖجٍزة
الحكوهٓﺑ ,وﺓحدٓد اخﺓصﺍصﺍت دٓواف الهحﺍسﺏﺑ وصٛحٓﺍﺓً كهﺍ أقرٌﺍ الهشرع الكوٓﺓْ ,ﺓوضٓح
أﺏعﺍد الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ والهﺍلٓﺑ لدٓواف الهحﺍسﺏﺑ الكوٓﺓْ ,حٓث ﺓىﺍولت الدراسﺑ ﺓشكٓؿ دٓواف
الهحﺍسﺏﺑ وﺓﺏعٓﺓً ,والدور الرقﺍﺏْ لدٓواف الهحﺍسﺏﺑ ,واخﺓصﺍصﺍت دٓواف الهحﺍسﺏﺑ ,كذلؾ ﺓىﺍولت
الدراسﺑ عٛقﺑ دٓواف الهحﺍسﺏﺑ ﺏﺍلسمطﺑ الﺓشرٓعٓﺑ ,والقضﺍﺋٓﺑ ,والسمطﺑ الﺓىفٓذٓﺑ ,كهﺍ ﺓىﺍولت
الدراسﺑ ك ًٛهف (هﺍٌٓﺑ الق اررات الﺓْ ٓراقﺏٍﺍ دٓواف الهحﺍسﺏﺑ ,وآلٓﺍت الرقﺍﺏﺑ الﺓْ ٓهﺍرسٍﺍ دٓواف
الهحﺍسﺏﺑ وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي:
 -1إف الدور الرقﺍﺏْ لدٓواف الهحﺍسﺏﺑ ٓﺓهﺕؿ فْ ههﺍرسﺓً ٚخﺓصﺍص رقﺍﺏْ ﺏحت ٓﺓعمؽ ﺏﺓمقْ
ا٘خطﺍرات الهﺓعمقﺑ ﺏﺍٚسﺓﺕهﺍرات هف الجٍﺍت الهىصوص عمٍٓﺍ فْ الهﺍدة الﺕﺍىٓﺑ هف قﺍىوف
حهﺍٓﺑ اٖهواؿ العﺍهﺑ والﺓعقٓب عمٍٓﺍ واﺏٛغ الجٍﺑ ﺏهٛحظﺍت الدٓواف ﺏشأىٍﺍ.
 -2عٛقﺑ الدٓواف ﺏأجٍزة الدولﺑ ٌْ عٛقﺑ ﺓكﺍهمٓﺑ ﺓٍدؼ إلِ الحفﺍظ عمِ الهﺍؿ العﺍـ .
 -3لٓس هف صٛحٓﺍت هدقؽ الدٓواف الفحص والهراجعﺑ فْ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لمرقﺍﺏﺑ فْ حﺍؿ
ﺓكشؼ لً هف الدٚﺋؿ هﺍ ٓشٓر ﺏوقوع جرٓهﺑ هف جراﺋـ الهﺍؿ العﺍـ
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توصيات الدراسة
 -1هعﺍلجﺑ القصور الﺓشرٓعْ الهﺓعمؽ ﺏحهﺍٓﺑ الهﺍؿ العﺍـ ﺏٍدؼ آضﺍح صٛحٓﺍت الدٓواف.
 -2ﺓضهٓف عهمٓﺑ ﺓشكٓؿ لجىﺑ الهىﺍقصﺍت الهركزٓﺑ عضوا هف الدٓواف ولٓس كهشﺍرؾ ﺓىفٓذي
واىهﺍ كدور رقﺍﺏْ.
( )2دراسة(السبٌعً )2010 ,دور الشفافٌة والمسائلة الحكومٌة فً الحد من الفساد اإلداري
فً القطاعات الحكومٌة السعودٌة .
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ هعرفﺑ الدور الﺓْ ﺓمعﺏً الشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ الحكوهٓﺑ فْ الحد هف الفسﺍد
ا٘داري فْ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ ,كذلؾ هعرفﺑ الهعوقﺍت الﺓْ ﺓعٓؽ ﺓطﺏٓؽ الهسﺍﺋمﺑ والشفﺍفٓﺑ
وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي:
إف هسﺓوى الﺓزاـ القطﺍعﺍت الحكوهٓﺑ فْ الههمكﺑ العرﺏٓﺑ السعودٓﺑ ﺏﺓطﺏٓؽ الشفﺍفٓﺑ
ّ -1
هىخفض.

 -2هسﺓوى الﺓزاـ القطﺍعﺍت الحكوهٓﺑ فْ ﺓطﺏٓؽ هﺏدأ الىشر وا٘فصﺍح عف هوازىﺍﺓٍﺍ ﺏآلٓﺑ
هىﺓظهﺑ كﺍىت ضعٓفﺑ.
 -3هسﺓوى هشﺍركﺑ الهواطىٓف فْ وضع السٓﺍسﺍت هىخفضﺑ جداً.
وكانت أىم التوصيات كالتالي:
 -1وضع الخطط الهمزهﺑ ﺏﺓطﺏٓؽ الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ عمِ هسﺓوى جهٓع القطﺍعﺍت الحكوهٓﺑ,
وهسﺍءلﺑ القٓﺍدات عف ﺓىفٓذٌﺍ.
 -2ﺓطﺏٓؽ الحكوهﺑ اٚلكﺓروىٓﺑ لﺓعزٓز الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ وﺓقدٓـ الخدهﺑ عف ﺏعد.
 -3ﺓهكٓف هىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ ووسﺍﺋؿ ا٘عٛـ هف اٚطٛع عمِ هﺍ ٓﺓخذ هف سٓﺍسﺍت
وﺓشرٓعﺍت فْ القطﺍعﺍت الحكوهٓﺑ .
( )3ظؼاقخ (اٌؼز١ج )2007 ,ٟأثؽ اٌّكبءٌخ اإلظاؼ٠خ ػٍ ٝفبػٍ١خ اٌدبِؼبد اٌسى١ِٛخ ثبٌٍّّىخ
اٌؼؽث١خ اٌكؼٛظ٠خ – ظؼاقخ رطج١م١خ ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ أػضبء ٘١ئخ اٌزعؼ٠ف ف ٟخبِؼخ اٌٍّه
قؼٛظ
ٌدفت الدراسﺑ إلِ هعرفﺑ أﺕر الهسﺍءلﺑ ا٘دارٓﺑ عمِ فﺍعمٓﺑ الجﺍهعﺍت الحكوهٓﺑ فْ الههمكﺑ
العرﺏٓﺑ السعودٓﺑ؛ وﺓكوىت عٓىﺑ الدراسﺑ هف أعضﺍء ٌٓﺋﺑ الﺓدرٓس فْ جﺍهعﺑ الهمؾ سعود.
وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي:
إف درجﺑ الهسﺍءلﺑ ا٘دارٓﺑ فْ الجﺍهعﺍت الحكوهٓﺑ السعودٓﺑ هرﺓفعﺑ.
ّ -1
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إف هسﺓوى فﺍعمٓﺑ الجﺍهعﺍت الحكوهٓﺑ السعودٓﺑ هرﺓفع
ّ -2

ٓ -3وجد أﺕر ذو دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ لمهسﺍءلﺑ ا٘دارٓﺑ (اٚىضﺏﺍط الوظٓفْ ,العهؿ وا٘ىجﺍز,
أخٛقٓﺍت الوظٓفﺑ العﺍهﺑ) فْ فﺍعمٓﺑ الجﺍهعﺍت الحكوهٓﺑ السعودٓﺑ .
وقد جاءت أىم التوصيات كالتالي:
 -1إٓجﺍد آلٓﺍت لمهسﺍءلﺑ كﺍسﺓخداـ اٖسﺍلٓب الحدٓﺕﺑ فْ الﺓدرٓس كوىٍﺍ هرﺓفعﺑ .
 -2إٓجﺍد آلٓﺍت جدٓدة لحفز أعضﺍء ٌٓﺋﺑ الﺓدرٓس عمِ زٓﺍدة عطﺍﺋٍـ واىﺓﺍجٍـ العمهْ لﺓعزٓز
أكﺏر لفﺍعمٓﺑ الجﺍهعﺑ .
 -3إعٛـ أعضﺍء ٌٓﺋﺑ الﺓدرٓس ﺏﺓغٓٓر اٖىظهﺑ والﺓعمٓهﺍت فْ حﺍلﺑ حدوﺕٍﺍ لمﺓقٓد ﺏهﺍ ٌو جدٓد
ولﺓعزٓز هفٍوـ الهسﺍءلﺑ عف طرٓؽ عقد اجﺓهﺍعﺍت دورٓﺑ هع اٖسﺍﺓذة والخﺏراء لهىﺍقشﺑ أهور
هﺍ ٓسﺓجد هف ﺓعمٓهﺍت.
( )4ظؼاقخ (ػبِؽ )2007 ,ظٚؼ اٌّهبؼوخ اٌك١بق١خ ف ٟرؽل١خ اٌسىُ اًٌبٌر ف ٟاٌدؿائؽ ِب ثٓ١
( .) 2004 -1999
ٌدفت الدراسﺑ لﺓوضٓح الدور الذي ﺓمعﺏً عهمٓﺑ الهشﺍركﺑ السٓﺍسٓﺑ فْ ﺓرقٓﺑ الحكـ الصﺍلح
وكانت أىم نتائج الدراسة:
 -1الهشﺍركﺑ السٓﺍسٓﺑ لٍﺍ أٌهٓﺑ كﺏٓرة فْ ﺓشكٓؿ العهمٓﺑ السٓﺍسٓﺑ والقﺍىوىٓﺑ ﺏٓف الهواطف
والسمطﺑ السٓﺍسٓﺑ ,ولٍﺍ وسﺍﺋؿ هﺓعددة هىٍﺍ اٚىﺓخﺍﺏﺍت واٖحزاب السٓﺍسٓﺑ.
ٓ -2عﺓﺏر الحكـ الصﺍلح الشغؿ الشﺍغؿ لجهٓع الهىظهﺍت والدوؿ عمِ حد سواء ,وقد حظْ
ﺏﺍٌﺓهﺍـ هﺓزآد ىظ ار لٌٗهٓﺑ الكﺏرى خﺍصﺑ فٓهﺍ ٓخص ﺓرشٓد الحكوهﺍت والقٓﺍـ ﺏإصٛحﺍت
سٓﺍسٓﺑ واقﺓصﺍدٓﺑ .
ٓ -3عﺓهد الحكـ الصﺍلح عمِ عدة هؤشرات هف ﺏٓىٍﺍ حكـ القﺍىوف وهﺏﺍدئ الدٓهقراطٓﺑ واسﺓقٛلٓﺑ
القضﺍء واعطﺍء هكﺍىﺑ هٍهﺑ لدولﺑ القﺍىوف وﺏﺍلﺓﺍلْ ٌذي الهﺏﺍدئ الﺓْ ﺏواسطﺓٍﺍ ٓﺓـ قٓﺍس
الدوؿ .
 -4إف الهشﺍركﺑ السٓﺍسٓﺑ والحكـ الصﺍلح فْ الجزاﺋر هﺍ زآ ٚﺓخﺏطﺍف فْ هشﺍكؿ  ٚحصر لٍﺍ
هف ﺏٓىٍﺍ غٓﺍب أطر واضحﺑ وهعﺍٓٓر ٓﺓـ هف خٛلٍﺍ ﺓجسٓد ٌذٓف الهفٍوهٓف.
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( )5ظؼاقخ ( اٌهٛٙاِْ )2004 ,مِٛبد اٌسىُ اٌؽانع ف ٟاقزعاِخ اٌزّٕ١خ اٌؼؽث١خ.
ٌدفت الدراسﺑ لﺓحمٓؿ هقوهﺍت الحكـ الراشد وعٛقﺓٍﺍ ﺏﺍلﺓىهٓﺑ الهسﺓداهﺑ فْ العدٓد هف الﺏمداف
العرﺏٓﺑ ,وقد اعﺓهدت الدراسﺑ فْ ﺓحمٓمٍﺍ عمِ الهقوهﺍت الﺓﺍلٓﺑ لمحكـ الراشد (الهسﺍﺋمﺑ ,الﺓعﺏٓر,
اٚسﺓقرار السٓﺍسْ ,فعﺍلٓﺑ الحكوهﺑ ,ىوعٓﺑ الﺓىظٓـ ,حكـ القﺍىوف ) ,وغطت الدراسﺑ ك ًٛهف
( الجزاﺋر ,السعودٓﺑ ,هصر ,العراؽ ,اٖردف ).
وكانت أىم نتائج الدراسة:
ٌ -1ىﺍؾ خهسﺑ سهﺍت لمﺓىهٓﺑ الﺏشرٓﺑ الهسﺓداهﺑ ﺓؤﺕر فْ حٓﺍة الىﺍس ٌْ الﺓهكٓف والهشﺍركﺑ
والﺓعﺍوف ,وعدالﺑ فرص الدخؿ ,والصحﺑ والﺓعمٓـ ,واٖهﺍف اٚجﺓهﺍعْ فْ الهعٓشﺑ
وا٘عﺍلﺑ ,واٚسﺓداهﺑ وﺓواصؿ الﺓىهٓﺑ هع اٖجٓﺍؿ.
 -2الهقوهﺍت الرﺋٓسٓﺑ الحﺍسهﺑ والهطموﺏﺑ لمحكـ الجٓد هف أجؿ اسﺓداهﺑ الﺓىهٓﺑ ٌْ وﺏحسب
اٌٖهٓﺑ( حكـ دولﺑ القﺍىوف ,ضﺏط الفسﺍد ,الهسﺍءلﺑ والﺓعﺏٓر ,فﺍعمٓﺑ الحكوهﺑ ,ىوعٓﺑ
الﺓىظٓـ والضﺏط ,واٚسﺓقرار السٓﺍسْ.
 -3هقوه ﺍت الحكـ الصﺍلح وركﺍﺋز الﺓىهٓﺑ الهسﺓداهﺑ عﺏﺍرة عف هﺓٛزهﺓﺍف  ٚﺓفﺓرقﺍف ووجٍﺍف
إٓجﺍﺏﺍ ,وأف فقر
سمﺏﺍ أو
ً
دوهﺍً ,
لحقٓقﺑ واحدة ﺓؤكد أف ﺓفﺍعٛﺓٍهﺍ ﺓعهؿ فْ اﺓجﺍي واحد ً
هقﺍٓٓس حكـ القﺍىوف وضﺏط الفسﺍد وضعؼ الهسﺍءلﺑ جعؿ هىٍﺍ هقوضﺍت لمﺓىهٓﺑ
الهسﺓداهﺑ.
( )6ظؼاقخ (اٌغ١ثّ )2003 ,ظ ٜفؼبٌ١خ اٌـظٚؼ اٌؼلـبج١ٌٙ ٟئـخ اٌؼلبجخ ٚاٌزسم١ق ّْ ٚدٙخ
ٕﻅؼ اٌم١بظاد اٌزٕف١غ١خ جبٌٚؾاؼاد اٌكؼٛظ٠خ.
ٌدفت ٌﺫي ﺌلﺩﺭﺌسﺑ ﺇلِ ﺌلﺓعﺭﻑ عمِ ﺃﺕﺭ ٌٓﺋﺑ ﺌلﺭقﺍﺏػﺑ َﺌلﺓحقٓﻕ عمِ أداء ﺌلهَﻅفٓو فْ
ﺌٖجٍﺯﺐ ﺌلحﻜَهٓﺑ ,ﺇضﺍفﺑ ﺇلِ ﺌلﺓعػﺭﻑ عمِ هﺩُ فﺍعمٓﺑ ﺌٖسﺍلٓﺎ ﺌلﺭقﺍﺏٓﺑ ﺌلهسﺓخﺩهﺑ هو قﺏؿ
ﺌلٍٓﺋﺑ فْ ﺌىﺓﻅػﺍن هَﻅفْ ﺌٖجٍﺯﺐ ﺌلحﻜَهٓﺑ ﺏﺍلﺩَﺌن ﺌلﺭسهْ ,كذلؾ ﺌلﺓعػﺭﻑ عمػِ آراء
َهقﺓﺭحﺍﺒ ﺌلهَﻅفٓو ﺌلقٓﺍﺩٓٓو ﺏﺍلَﺯﺌﺭﺌﺒ حَؿ ﺭقﺍﺏﺑ ﺌلٍٓﺋﺑ هػو ﺃجػؿ ﺓحسٓف ﺌٖﺩﺌء.
ًقﺩ تًصمﺕ ﺍلﺩرﺍسة ﺇلى مجمًعة مﻥ ﺍلنتائج من ﺃىميا:
 -1ضعﻑ ﺓأﺕٓﺭ ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ عمِ أداءﺀ ﺌلهَﻅفٓو فْ ﺌٖجٍﺯﺐ ﺌلحﻜَهٓﺑ ,فمػن ٓﻅٍﺭ لمٍٓﺋﺑ
ﺓأﺕٓﺭ قَّ عمِ اٖداء سَُ ﺇﺏٛﻍ ﺌلجٍػﺑ ﺌ٘ﺩﺌﺭٓػﺑ عػو هَﺌﻁو ﺌلقصَﺭ فْ اٖداءﺀ.
 -2كذلؾ ﺓﺏٓو ﺃو فعﺍلٓﺑ ﺌٖسﺍلٓﺎ ﺌلﺭقﺍﺏٓػﺑ ﺌلﺓػْ ﺓسﺓخﺩهٍﺍ ﺌلٍٓﺋﺑ هﺓَسﻁﺑ حٓﺔ لن ﺓﻜو ﺓمﻙ
ﺌٖسﺍلٓﺎ َﺌلَسﺍﺋؿ ﺌلﺭقﺍﺏٓػﺑ ﺫﺌﺒ فعﺍلٓﺑ عﺍلٓﺑ .
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َٓ -3ﺭُ غﺍلﺏٓﺑ ﺌلهﺏحَﺕٓو ﺃو ﺃفضؿ ﺃسػمَﺎ ﺓػسﺓخﺩهً ﺌلٍٓﺋﺑ ٌَ ﺃسمَﺎ ﺇﺏٛﻍ ﺌلجٍﺍﺒ
ﺌلهعىٓﺑ ﺏﺍلهخﺍلفﺍﺒ ﺌلﺓػْ ﺓقػﻑ عمٍٓػﺍ لﺓصحٓحٍﺍ .
أىم التوصيات التي خمصت الييا الدراسة:
 -1ﺍسﺓخﺩﺌن ﺌٖسﺍلٓﺎ ﺌلﺭقﺍﺏٓﺑ ﺌلحﺩٓﺕﺑ كﺓىهٓﺑ ﺌلﺭقﺍﺏﺑ ﺌلﺫﺌﺓٓﺑ لﺩُ ﺌلهَﻅﻑ.
 -2ﺌلعهؿ عمِ ﺭفع هسﺓَُ كفﺍءة هﺭﺌقﺏػْ ﺌلٍٓﺋػﺑ ﺌلفىٓػﺑ َﺌ٘ﺩﺌﺭٓﺑ.
( )7ظؼاقخ (إٌّ١بْ  )2003 ,اٌؽلبثخ اإلظاؼ٠خ ٚػاللزٙب ثبألظاء اٌٛﻅ١ف ٟف ٟاألخٙؿح األِٕ١خ -
اٌكؼٛظ٠خ
ٌدفت الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ واقع أجٍزة الرقﺍﺏﺑ فْ جٍﺍز الشرطﺑ وهدى فعﺍلٓﺓٍﺍ ﺓجﺍي اٖداء
الوظٓفْ ,والﺓعرؼ عمِ ا٘ج ارءات الهﺓﺏعﺑ فْ العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ,والﺓعرؼ عمِ الهقﺓرحﺍت الﺓْ
ﺓؤدي لﺓطوٓر ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ.
وكانت أىم النتائج كالتالي ..
 -1أظٍرت الدراسﺑ وجود رقﺍﺏﺑ داﺋهﺑ عمِ أجٍزة الشرطﺑ ﺏﺍلهىطقﺑ .
 -2أظٍرت الدراسﺑ وجود ﺏعض الهشﺍكؿ الﺓْ ﺓعٓؽ العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ أﺏرزٌﺍ العٛقﺍت الشخصٓﺑ
وضعؼ الرقﺍﺏﺑ.
 -3وجود عٛقﺑ عكسٓﺑ ذات دٚلﺑ احصﺍﺋٓﺑ ﺏٓف هحور واقع الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ والعهر فْ فقرة "
ٓرجع ضعؼ أداء الشرطﺑ فْ هىطقﺓؾ لضعؼ الرقﺍﺏﺑ".
ومن أىم توصيات الدراسة:
 .1اٌٚﺓهﺍـ ﺏزٓﺍدة الﺏراهج الﺓدرٓﺏٓﺑ حوؿ الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ.
 .2ﺓفعٓؿ دور الرقﺍﺏﺑ الجهﺍٌٓرٓﺑ.
 :3.2.1اٌعؼاقبد األخٕج١خ:
( )1ظؼاقخ ( :)Huque,2011ظٚؼ اٌّكبءٌخ ٚاٌسٛوّخ ف ٟرؼؿ٠ؿ اٌّؿ٠ع ِٓ ا١ٌ٢بد
اٌج١ؽٚلؽاط١خ.
ٌدفت الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ ﺓرﺓٓﺏﺍت الهسﺍءلﺑ فْ ﺏىغٛدش والوقوؼ عمِ ىقﺍط القوة
والضعؼ واهكﺍىﺍت الﺓحسٓف) ,وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي:
 -1الىظﺍـ ا٘داري ٓحﺓكـ إلِ قواعد و إجراءات هعقدة ودعـ هؤسسﺍﺓْ ضعٓؼ.
 -2آلٓﺍت الهسﺍءلﺑ الداخمٓﺑ فْ الهىظهﺍت ا٘دارٓﺑ غٓر فعﺍلﺑ  ,وٓعود السﺏب فْ ذلؾ إلِ
اٖوضﺍع السٓﺍسٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ.
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 -3زٓﺍدة أٌهٓﺑ الهطﺍلﺏﺑ ﺏﺍلهسﺍءلﺑ ﺏعد أف سعت اٖسﺍلٓب الحدٓﺕﺑ فْ ا٘دارة إلِ ﺓعزٓز ﺓهكٓف
الهدراء هف إدارة الهؤسسﺍت لﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجوة.
 -4المواﺋح الداخمٓﺑ فْ الهىظهﺍت ﺓحﺓﺍج إلِ ﺓفعٓؿ دور هؤسسﺍت الهجﺓهع الهدىْ والﺏرلهﺍف
والمجﺍف ,واٖحزاب السٓﺍسٓﺑ ,وا٘عٛـ.
ومن أىم توصيات الدراسة ما يمي:
ٓ -1ىﺏغْ العهؿ ﺏجدٓﺑ ىحو ﺓعزٓز آلٓﺍت الهسﺍءلﺑ الخﺍرجٓﺑ لضهﺍف الحكـ الصﺍلح فْ
ﺏىغٛدش.
ٓ -2ىﺏغْ العهؿ عمِ دعـ الهزٓد هف ألٓﺍت والوسﺍﺋؿ الﺏٓروقراطٓﺑ لﺓسٍٓؿ الهسﺍءلﺑ.
ٓ -3ىﺏغْ ﺓعزٓز القٓـ الهرﺓﺏطﺑ ﺏﺍلدٓهقراطٓﺑ هﺕؿ :سٓﺍدة القﺍىوف ,وحقوؽ ا٘ىسﺍف ,واىﺓخﺍﺏﺍت
حرة و ىزٍٓﺑ ﺏٍدؼ ﺓطوٓر ىظﺍـ الهسﺍءلﺑ.
( )2ظؼاقخ (  )Norman etal.,2010أثؽ اٌهفبف١خ ٚاإل٠دبث١خ ػٍ ٝاٌثمخ ثبٌؽؤقبء
ٚفبػٍ١ز.ُٙ
ٌدفت ٌدي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ أﺕر ﺓﺏىْ الشفﺍفٓﺑ عمِ هسﺓوى ﺕقﺑ الهرؤوسٓف فْ الرﺋٓس
وادراكٍـ لفعﺍلٓﺓً ,وكانت أىم نتائج الدراسة كالتالي:
 .1هسﺓوى شفﺍفٓﺑ الرﺋٓس وهسﺓوى قدراﺓً الىفسٓﺑ آٚجﺍﺏٓﺑ ﺓؤﺕر فْ درجﺑ ﺕقﺑ الهرؤوسٓف
وادراكٍـ لفعﺍلٓﺓً.
 .2العﺍهمٓف أكﺕر ﺕقﺑ ﺏﺍلهدٓر الذي ٓﺕؽ ﺏقدراﺓٍـ وٓقدـ لٍـ الهعموهﺍت الٛزهﺑ لصىع الق اررات.
 .3ا٘دارة الﺓْ ﺓﺓﺏىِ ىظﺍـ اﺓصﺍٚت شفﺍفﺑ هع العﺍهمٓف ﺓسﺓطٓع الﺓغمب عمِ فﺓرات الكسﺍد
الﺓْ ﺓواجٍٍﺍ الهؤسسﺑ.
.4

ٓىﺓج عف إحسﺍس الهدٓرٓف ﺏﺍلﺕقﺑ ىﺓﺍﺋج آجﺍﺏٓﺑ ﺓﺓهﺕؿ فْ الرضﺍ واٚلﺓزاـ وأداء هﺓهٓز.

 .5أف ا٘دارة الﺓْ ﺓﺓعﺍهؿ ﺏشفﺍفٓﺑ فْ عٛقﺍﺓٍﺍ هع الجهٍور الخﺍرجْ ﺓهﺓمؾ سهعﺑ جٓدة.
وكانت أىم التوصيات كالتالي:
 .1ضرورة إﺓﺏﺍع أسﺍلٓب أكﺕر شفﺍفٓﺑ فْ الﺓعﺍهؿ هع الهرؤوسٓف ﺏٍدؼ زٓﺍدة الﺕقﺑ ﺏﺍلرؤسﺍء
خﺍصﺑ فْ أوقﺍت ﺓراجع الهىظهﺑ.
.2

ٓىﺏغْ عمِ الرؤسﺍء أف ٓكوىوا أكﺕر آجﺍﺏٓﺑ فْ ﺓعﺍهٛﺓٍـ هف خٛؿ زٓﺍدة الﺕقﺑ ﺏقدرات
الهرؤوسٓف واهكﺍىﺍﺓٍـ.
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( )3ظؼاقخ ( : )Svensson , 2007اٌّزطٍجبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍهفبف١خ ف ٟاٌزؼٕ١١بد  ٚاٌسٛافؿ فٟ
ِإقكبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟاٌك٠ٛع٠خ.
ٌدفت ٌذي الدراسﺑ إلِ ﺓوضٓح هﺓطمﺏﺍت الشفﺍفٓﺑ ا٘دارٓﺑ و القﺍىوىٓﺑ فْ الﺓعٓٓىﺍت والحوافز فْ
هؤسسﺍت الﺓعمٓـ العﺍلْ السوٓدٓﺑ.
وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
 .1ﺓﺓوفر درجﺑ عﺍلٓﺑ هف الشفﺍفٓﺑ فْ جهٓع هارحؿ اﺓخﺍذ الق اررات فْ الﺓعٓٓىﺍت والحوافز فْ
قطﺍع الﺓعمٓـ العﺍلْ السوٓدي.
 .2ﺓﺓضهف هﺓطمﺏﺍت ا٘فصﺍح عف جهٓع هراحؿ العهمٓﺍت ا٘دارٓﺑ أف ﺓخضع ا٘جراءات و
الق اررات لمﺓدقٓؽ هف قﺏؿ هراقﺏٓف خﺍرجٓٓف ,وٓؤدي ذلؾ إلِ الﺓعﺍهؿ ﺏإٓجﺍﺏٓﺑ هع جهٓع
القضﺍٓﺍ ,وﺓقمٓص إهكﺍىٓﺍت الﺓحٓز والسموكٓﺍت السمﺏٓﺑ اٖخرى .
 .3ﺓؤدي الشفﺍفٓﺑ فْ إجراءات الﺓعٓٓف الهﺓﺏعﺑ إلِ ضهﺍف جودة الهخرجﺍت وجودة الرقﺍﺏﺑ فْ
ا٘دارة .
 .4ظٍرت ﺏعض ىقﺍط الضعؼ فْ ىظﺍـ ا٘دارة فْ الهؤسسﺍت الهﺏحوﺕﺑ ,وهىٍﺍ :عدـ الهروىﺑ
فْ ﺏعض أجزاء الىظﺍـ ,وعدـ الشفﺍفٓﺑ فْ قضﺍٓﺍ هحددة .
وكانت أىم التوصيات كالتالي:
 .1الﺓشجٓع عمِ الهزٓد هف اٚىفﺓﺍح والههﺍرسﺍت العﺍدلﺑ فْ إجراءات الﺓوﺕٓؽ واﺓخﺍذ الق اررات
 .2الهقﺍرىﺑ ﺏٓف الدوؿ الهخﺓمفﺑ فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏﺍلهﺓطمﺏﺍت القﺍىوىٓﺑ الشفﺍفﺑ ,وا٘جراءات الهﺓرﺓﺏﺑ
عمِ ذلؾ ﺏٍدؼ ضهﺍف ﺓحقٓؽ الشفﺍفٓﺑ الهىشودة.
( )4ظؼاقخ ( (Fairbanks, 2005اٌهفبف١خ ف ٟػٍّ١خ االرًبالد اٌسى١ِٛخ ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ
اٌّزًٍ. ٓ١
ﺓقدـ ٌذي الدراسﺑ ﺓصو اًر لدور الشفﺍفٓﺑ فْ عهمٓﺑ اٚﺓصﺍؿ فْ ٌٓﺋﺍت الحكوهٓﺑ الفٓدرالٓﺑ
اٖهرٓكٓﺑ هف وجٍﺑ ىظر الهﺓصمٓف.
وكانت أىم النتائج كالتالي:
 -1ﺓؤدي زٓﺍدة اٚىفﺓﺍح فْ الهىظهﺍت إلِ ﺓحسٓف اٖداء والﺕقﺑ الﺓىظٓهٓﺑ .
 -2ﺓحقؽ الشفﺍفٓﺑ هﺓطمﺏﺍت الحكوهﺑ الدٓهقراطٓﺑ وذلؾ هف خٛؿ ﺓهكٓف الهواطىٓف هف
الوصوؿ إلِ الهعموهﺍت ودعـ هؤسسﺑ حرٓﺑ الصحﺍفﺑ.
 -3ﺓؤﺕر الشفﺍفٓﺑ عمِ زٓﺍدة فٍـ الجهٍور لههﺍرسﺍت الحكوهﺑ وأىشطﺓٍﺍ.
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وجاءت أىم التوصيات كالتالي:
 -1ضرورة العهؿ عمِ زٓﺍدة وعْ كؿ هف لً هصمحﺑ ﺏﺍلهىظهﺑ واٌٚﺓهﺍـ ﺏٍـ وﺏﺍحﺓٓﺍجﺍﺓٍـ
واٚسﺓفﺍدة هف الﺓغذٓﺑ الراجعﺑ.
 -2ضرورة ﺓكﺍﺕؼ جٍود الهﺓصمٓف والهدٓرٓف لخمؽ ﺕقﺍفﺑ ﺓىظٓهٓﺑ ﺓعزز الشفﺍفٓﺑ فْ الهىظهﺑ.
 -3ضرورة ﺓحدٓد الهجﺍٚت الﺓْ ﺓٍـ الهواطىٓف فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏﺍلهعموهﺍت عف الحكوهﺑ لﺓوفٓر
أدوات ﺓحدد أي الهعموهﺍت الﺓْ ٓىﺏغْ عمِ الحكوهﺑ ﺓعهٓهٍﺍ.
 :1.2.4اٌزؼم١ت ػٍ ٝاٌعؼاقبد اٌكبثمخ
ِٓ ضالي اقزؼؽاٌ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ ٠زضر ِب :ٍٟ٠
 ِٓ ز١ث اٌّٛضٛع :ﺓحدﺕت الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ عف هواضٓع هخﺓمفﺑ هىٍﺍ (القٓﺍدة ا٘دارٓﺑ ,الﺓىهٓﺑ الهسﺓداهﺑ ,اٖداء
ا٘داري ,الشفﺍفٓﺑ ,الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ ,الحكـ الصﺍلح ,عٛقﺑ الشفﺍفٓﺑ ﺏﺍلحكـ الرشٓد والدٓهقراطٓﺑ.
 ِٓ ز١ث اٌؿِبْ:جهٓع الدراسﺍت اﺓسهت ﺏﺍلحداﺕﺑ فجهٓعٍﺍ كﺍف ﺏعد العﺍـ 2003ـ.
 ِٓ ز١ث اٌّىبْ:كﺍف ٌىﺍؾ اخﺓٛؼ واضح فْ أهﺍكف ﺓطﺏٓؽ الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ فهىٍﺍ هف طُﺏؽ عمِ الهؤسسﺍت

طﺏؽ عمِ الهؤسسﺍت
الحكوهٓﺑ ,وهىٍﺍ هف طُﺏؽ عمِ هؤسسﺍت القطﺍع الخﺍص ,وهىٍﺍ هف ُ
الﺓعمٓهٓﺑ كﺍلجﺍهعﺍت والهعﺍٌد.
 إٌّٙح اٌّكزطعَ:أغمب الدراسﺍت اسﺓخدهت الهىٍج الوصفْ الﺓحمٓمْ ,وٓفسر الﺏﺍحث ذلؾ كوىً هىٍجﺍً ٓصؼ

الظﺍٌرة وصفﺍً دقٓقﺍً كهﺍ ٌْ فْ الواقع.
 ِٓ ز١ث األظٚاد:جهٓع الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ اسﺓخدهت اٚسﺓﺏﺍىﺑ كأداة رﺋٓسٓﺑ لمدراسﺑ ,وٓفسر الﺏﺍحث ذلؾ أف

اٚسﺓﺏﺍىﺑ ﺓهىح الهﺏحوث وقﺓﺍً كﺍفٓﺍً لٙجﺍﺏﺑ عف الﺓسﺍؤٚت الهطروحﺑ.
 ِٓ ز١ث اٌؼٕ١خ:كﺍف ٌىﺍؾ ﺓﺏﺍٓف واضح فْ العٓىﺍت الهسﺓخدهﺑ فْ الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ فهىٍﺍ هف كﺍىت عٓىﺓٍﺍ
هوظفٓف حكوهٓٓف هف الدرجﺑ الﺕﺍىٓﺑ والﺕﺍلﺕﺑ ,وهىٍﺍ هوظفٓف عﺍدٓٓف ,وهىٍﺍ هدراء هدارس

وهدرسٓف ,وجﺍهعٓٓف ,وهىٍﺍ هدراء عﺍهوف ,وقٓﺍدة وطىٓﺑ وﺓرﺏوٓﺑ.

 ِٓ -ز١ث االرفبق:

اﺓفقت الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ هع الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ عمِ أٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ والشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ كهدخؿ

لمﺓىهٓﺑ والحكـ الدٓهقراطْ الرشٓد.
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ِ -ب رزّ١ؿ ثٗ اٌعؼاقخ اٌسبٌ١خ ػٓ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ:

ﺓﺓهٓز الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ عف الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ فْ جﺍىﺏٍﺍ الهوضوعْ حٓث ﺓىﺍولت واقع دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وهدى ﺓحقٓقً لهعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ,وٌذي هف

أواﺋؿ الدراسﺍت الﺓْ ﺓﺓحدث عف ٌذا الهوضوع عمِ حد عمـ الﺏﺍحث.
 ِٓ ز١ث االقزفبظح ,فٍمع اقزفبظح اٌجبزث ِٓ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ ِب :ٍٟ٠ صٓﺍغﺑ هشكمﺑ وفرضٓﺍت الدراسﺑ.
 اخﺓٓﺍر وﺓصهٓـ أداة الدراسﺑ ( اٚسﺓﺏﺍىﺑ).
 جهع الهﺍدة العمهٓﺑ الهﺓعمقﺑ ﺏﺍلجﺍىب الىظري هف الدراسﺑ.
 صٓﺍغﺑ الﺓوصٓﺍت والهقﺓرحﺍت .

ٝاُغلٍٝاُزبُٙٞ٣٢ؼاٌفدٛح اٌجسث١خثٖ٤اُلهاٍخاُؾبُ٤خٝاُلهاٍبداَُبثوخ :

الفجوة الﺏحﺕٓﺑ

الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ

الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ

أغمب الدراسﺍت ركزت عمِ لـ ﺓركز الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ ﺓركز الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ عمِ
(الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ) كهدخؿ عمِ جهٓع هعﺍٓٓر الحكـ جهٓع هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد
لمدٓهقراطٓﺑ والحكـ الرشٓد .

حسب هﺍ أوردﺓٍﺍ .UNDP

الرشٓد

أغمب الدراسﺍت ﺓحدﺕت عف لـ ﺓركز الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ ركزت الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ عمِ
الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ والغٓر عمِ اٖجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ فْ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ
حكوهٓﺑ و عف الشركﺍت

أحد أٌـ اٖجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ

الحكوهﺑ

الحكوهٓﺑ
أغمب الدراسﺍت ﺓحدﺕت عف لـ ﺓﺓحدث الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ ركزت الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ عمِ
رﺏط

عٛقﺑ

هعٓﺍر

الهعﺍٓٓر ﺏهﺓغٓرات هخﺓمفﺑ

هف عف دور جٍﺍز رقﺍﺏْ فْ رﺏط دور دٓواف

الرقﺍﺏﺑ

الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ

ﺏﺓحقٓؽ

ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد

هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد
هعظـ
السﺍﺏقﺑ

عٓىﺍت

الدراسﺍت أغمب الدراسﺍت لـ ﺓأخذ الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ ركزت عمِ

كﺍىت

الفﺋﺑ العمٓﺍ (وكٓؿ و ازرة ,

هوظفْ عٓىﺍت هف الفﺋﺑ العمٓﺍ

وكٓؿ هسﺍعد ,هدٓر عﺍـ)

حكوهﺑ وهدارس وقٓﺍدات

عوكثٞاٍطخاُجبؽشث٘بءػِ"٠اُلهاٍبداَُبثوخ" 
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 :2اٌفًً اٌثبٟٔ
اإلطبؼ اٌّفبٌٍ٘ ّٟ١ؽلبثخ


 : 1.2المبحث األول :الرقابة (المفيوم  ,األىمية  ,األىداف)
 :1.1.2ﺓطور هفٍوـ الرقﺍﺏﺑ .
 :2.1.2أٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ.
 :3.1.2أٌداؼ الرقﺍﺏﺑ.

 : 2.2المبحث الثاني (مراحل ,وأنواع ,ومستويات ,وأدوات) الرقابة.
 : 1.2.2هراحؿ الرقﺍﺏﺑ.
 : 2.2.2أىواع الرقﺍﺏﺑ.
 : 3.2.2هسﺓوٓﺍت الرقﺍﺏﺑ.
 :4.2.2أدوات الرقﺍﺏﺑ.

 : 3.2المبحث الثالث (مقومات ومبادئ العممية الرقابية)
 : 1.3.2هقوهﺍت العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ .
 : 2.3.2هﺏﺍدئ العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ .

 :4.2المبحث الرابع (الرقابة في القطاع الحكومي)
 :1.4.2الرقﺍﺏﺑ فْ القطﺍع الحكوهْ .
 : 2.4.2أٌـ اٖجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ فْ فمسطٓف .
 :3.4.2خصﺍﺋص الىظﺍـ الرقﺍﺏْ الفعﺍؿ.
 : 4.4.2هعوقﺍت العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ.
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اٌّجسث األٚي
:1.2اٌؽلبثخ ( اٌّف ,َٛٙاألّ٘١خ ,األ٘عاف)

رّ١ٙع :
قﺍؿ اهلل ﺓعﺍلِ " إف اهلل كﺍف عمٓكـ رقٓﺏﺍً " (سورة الىسﺍء  -آٓﺑ  ,)1وقﺍؿ ﺓعﺍلِ " هﺍ ٓمفظ هف قوؿ
إ ٚلدًٓ رقٓب عﺓٓد ( سورة ؽ – أٓﺑ.)18
الرقﺍﺏﺑ إحدى الوظﺍﺋؼ اٖسﺍسٓﺑ لمعهمٓﺑ ا٘دارٓﺑ وٌْ الهقٓﺍس والهٓزاف الذي هف خٛلً
ﺓقوـ ا٘دارة ﺏقٓﺍس وﺓقوٓـ جٍود العﺍهمٓف لدٍٓﺍ ,وٌْ الوظٓفﺑ الرﺋٓسٓﺑ الﺓْ ﺓسﺍٌـ فْ هعرفﺑ
اٚىحرافﺍت واٖخطﺍء والعهؿ عمِ إٓجﺍد حموؿ لٍﺍ هف أجؿ الﺓأكد هف ﺓحقٓؽ الخطط الهوضوعﺑ
ﺏأفضؿ طرٓقﺑ وأكﺕرٌﺍ كفﺍءة وفﺍعمٓﺑ وصو ًٚإلِ ﺓحقٓؽ الﺓىهٓﺑ والﺓطور ﺏهﺍ ٓعهؿ عمِ ﺓحقٓؽ
اٌٖداؼ الهوضوعﺑ.
لذا جﺍء ٌذا الهﺏحث لٓﺓىﺍوؿ هفٍوـ الرقﺍﺏﺑ ,هﺏٓىﺍً اٚخﺓٛؼ ﺏٓف الكﺓﺍب والﺏﺍحﺕٓف فْ
الوصوؿ إلِ ﺓعرٓؼ هوحد لمرقﺍﺏﺑ ,كهﺍ ٓﺓىﺍوؿ أٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ كوظٓفﺑ لضﺏط وهﺓﺍﺏعﺑ سٓر
العهمٓﺍت داخؿ الهىظهﺑ ,والعهؿ عمِ ﺓفﺍدي الهشكٛت الﺓْ قد ﺓصﺍحﺏٍﺍ ,كهﺍ وٓﺓطرؽ ٌذا
الهﺏحث لٌٗداؼ الهخﺓمفﺑ لمرقﺍﺏﺑ والﺓْ هف أٌهٍﺍ الﺓأكد هف ﺓىفٓذ الخطط وصو ًٚلٌٗداؼ
الهرسوهﺑ.
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ِ :1.1.2ف َٛٙاٌؽلبثخ:
لقد اخﺓمفت آراء الكﺓﺍب والﺏﺍحﺕٓف فْ ﺓعرٓؼ الرقﺍﺏﺑ اخﺓٛفﺍً واضحﺍً ,فىجد أف الﺏعض رأى
صعوﺏﺑ وضع ﺓعرٓؼ عمهْ دقٓؽ وهوحد هعممٓف ذلؾ ﺏأف عهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ ذاﺓٍﺍ ٌْ عهمٓﺑ هﺓداخمﺑ
وهﺓشﺍﺏكﺑ هع الكﺕٓر هف اٖىشطﺑ ,كهﺍ أف هضهوىٍﺍ ٓخﺓمؼ هف ىظﺍـ إداري ٔخر ﺓﺏعﺍً ٚخﺓٛؼ
الهجﺓهعﺍت والىظرٓﺍت السٓﺍسٓﺑ الﺓْ ﺓسﺓىد عمِ أسﺍسٍﺍ وظٓفﺑ الدولﺑ والىظﺍـ السٓﺍسْ والحكوهﺑ
(كٛب.)26 :2004 ,
.

....

فمقد ُعرفت الرقﺍﺏﺑ ﺏأىٍﺍ العهمٓﺑ الﺓْ ﺏواسطﺓٍﺍ ٓﺓولِ الهدٓر فْ الجٍﺍز إدارة وهﺓﺍﺏعﺑ أعهﺍؿ

الهىظهﺑ هحﺍو ًٚأف ٓجعؿ الﺏشر ٓحققوف أٌدافٍﺍ ,وكذلؾ ﺓعرؼ :ﺏأىٍﺍ الىشﺍط الذي ﺓقوـ ﺏً
ا٘دارة لهﺓﺍﺏعﺑ ﺓىفٓذ السٓﺍسﺍت الهوضوعﺑ وﺓقٓٓهٍﺍ والعهؿ عمِ إصٛح هﺍ قد ٓعﺓرٍٓﺍ هف ضعؼ
حﺓِ ٓهكف ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهىشودة( الىهٓﺍف.)18-19 :2003 ,
ولقد عرؼ  Robert Mocklerالرقﺍﺏﺑ ﺏأىٍﺍ" عﺏﺍرة عف جٍد هىظـ لوضع هعﺍٓٓر اٖداء
هع أٌداؼ الﺓخطٓط لﺓصهٓـ ىظـ هعموهﺍت ﺓغذٓﺑ عكسٓﺑ لهقﺍرىﺑ ا٘ىجﺍز الفعمْ ﺏﺍلهعﺍٓٓر
الهحددة هسﺏقﺍً ,لﺓقدٓر هﺍ إذا كﺍف ٌىﺍؾ اىحرافﺍت وﺓحدٓد أٌهٓﺓٍﺍ ٚﺓخﺍذ أي عهؿ هطموب لمﺓأكد
هف أف جهٓع هوارد الهىظهﺑ ٓﺓـ اسﺓخداهٍﺍ ﺏأكﺕر الطرؽ فﺍعمٓﺑ وكفﺍءة ههكىﺑ فْ ﺓحقٓؽ أٌداؼ
الهىظهﺑ (عوض.)20:2012,
وعرفت الرقﺍﺏﺑ " ﺏأىٍﺍ ىشﺍط إداري ٓسعِ إلِ الﺓحقؽ هف كفﺍءة و اسﺓغٛؿ هوارد الهىظهﺑ و
ُ

ﺓحقٓؽ أٌدافٍﺍ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ٌْ ىشﺍط إداري ذو أٌهٓﺑ فْ الﺓىظٓـ أو الهؤسسﺑ ,ﺏحٓث ﺓسعِ إلِ

الﺓأكد و الﺓحقؽ هف أف الهوارد داخؿ الهؤسسﺑ ﺓسﺓغؿ وفؽ اٌٖداؼ الهخطط لٍﺍ ,وهﺍ ٓعﺍب
عمِ ٌذا الﺓعرٓؼ أىً أٌهؿ دور الرقﺍﺏﺑ فْ عهمٓﺑ هﺓﺍﺏعﺑ و ﺓقٓٓـ اٖداء ( ﺏموـ)15 :2008 ,
وحسب دٓواف الهوظفٓف العﺍـ ﺓُعرؼ الرقﺍﺏﺑ عمِ أىٍﺍ :عهمٓﺑ الﺓحقؽ هف هدى ﺓحقؽ اٌٖداؼ
الهرسوهﺑ ﺏكفﺍٓﺑ والكشؼ عف هعٓقﺍت ﺓحقٓقٍﺍ والعهؿ عمِ ﺓقمٓؿ اٚىحرافﺍت فْ أقصر وقت
ههكف( دٓواف الهوظفٓف العﺍـ.)2008 ,
وﺓعرؼ الرقﺍﺏﺑ ﺏأىٍﺍ :عهمٓﺑ هىٍجٓﺑ ٓسﺓطٓع هف خٛلٍﺍ الهدٓروف ضﺏط هخﺓمؼ اٖىشطﺑ
الﺓىظٓهٓﺑ لﺓﺓوافؽ هع الﺓوقعﺍت الهقررة فْ الخطط والهوازىﺍت واٌٖداؼ وهعﺍٓٓر اٖداء.
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كذلؾ عرفت الرقﺍﺏﺑ ﺏأىٍﺍ :الوظٓفﺑ الﺓْ ٓهكف عف طرٓقٍﺍ الﺓأكد هف أف هﺍ ﺓـ أو ٓﺓـ هف أعهﺍؿ
ٓكوف هطﺍﺏقﺍً لهﺍ ٓراد إﺓهﺍهً ,والرقﺍﺏﺑ وظٓفﺑ إدارٓﺑ ﺓعهؿ عمِ قٓﺍس درجﺑ أداء الىشﺍطﺍت الﺓْ
ﺓﺓـ فْ الهىظهﺑ ﺏقصد ﺓحقٓؽ أٌدافٍﺍ وﺓجري عهمٓﺑ القٓﺍس ٌذي وفؽ هعﺍٓٓر ٓفﺓرض وضعٍﺍ
سمفﺍً لكؿ وجً هف أوجً الىشﺍط الهٍهﺑ ( شﺍٌٓف.)26 :2007 ,
وٓعرفٍﺍ ر١ؽ ٞﺏأىٍﺍ :الﺓحدٓد الواضح والدقٓؽ لهﺍ ٓﺓـ ﺓىفٓذي هف طرؽ ﺓقٓٓـ اٖداء ,وهف اﺓخﺍذ
ُ

ا٘جراءات الﺓصحٓحٓﺑ الٛزهﺑ حﺓِ ٓﺓفؽ اٖداء الفعمْ هع الخطط واٌٖداؼ الهوضوعﺑ ,ولقد
عرفٍﺍ الفرىسْ ٕ٘ؽ ٞفبٛ٠ي ﺏأىٍﺍ :الﺓأكد ههﺍ إذا كﺍف كؿ شْء ٓحدث طﺏقﺍً لمخطط الهوضوعﺑ
والﺓعمٓهﺍت الصﺍدرة والهﺏﺍدئ الهحددة ,وأف غرضٍﺍ ا٘شﺍرة إلِ ىقﺍط الضعؼ واٖخطﺍء ﺏقصد
هعﺍلجﺓٍﺍ وهىع ﺓكرار حدوﺕٍﺍ ,وٌْ ﺓىطﺏؽ عمِ كؿ شْء (ﺏﺍعموي.)62 :2008 ,
كهﺍ عرفٍﺍ ِب٘ؽ ﺏأىٍﺍ هقﺍرىﺑ اٖداء الفعمْ ﺏهﺍ ٌو هخطط واﺓخﺍذ ا٘جراءات الﺓصحٓحٓﺑ إف
لزـ اٖهر ,كذلؾ عرفٍﺍ اٌٛٙاؼ ٞعمِ أىٍﺍ عهمٓﺑ هىٍجٓﺑ ٓسﺓطٓع هف خٛلٍﺍ الهدٓروف ضﺏط
هخﺓمؼ اٖىشطﺑ الﺓىظٓهٓﺑ لمﺓوافؽ هع الﺓوقعﺍت الهقررة فْ الخطط والهوازىﺍت واٌٖداؼ
والهعﺍٓٓر(الشٓﺦ عٓد.)82 :2007 ,
ويرى الباحث أن الرقابة ىي :عممية التأكد من أن المؤسسة تسير طبقاً لمخطط الموضوعة
وصوالً لألىداف المرسومة ,ووضع اليد عمى المعيقات التي تحول دون تحقيق ىذه األىداف.
 :2.1.2أّ٘١خ اٌؽلبثخ:
فْ ﺏﺍدئ اٖهر كﺍىت  ٚﺓوجد أٌهٓﺑ كﺏٓرة ٖىظهﺑ الرقﺍﺏﺑ ىظ اًر لعدـ وجود فصؿ ﺏٓف الهمكٓﺑ
وا٘دارة ,حٓث كﺍف ٌىﺍؾ هﺍ ُٓعرؼ ﺏﺍلرقﺍﺏﺑ الشخصٓﺑ أو رقﺍﺏﺑ الهﺍلؾ ,حٓث كﺍف ٓقوـ ﺏىفسً

عمِ رقﺍﺏﺑ أىشطﺑ الهؤسسﺑ ,ﺏعد ذلؾ ظٍر هفٍوـ الرقﺍﺏﺑ  controlكهرادؼ لهفٍوـ الضﺏط

الداخمْ  ,internal checkوالذي ٓعىْ ﺓوزٓع السمطﺍت والهسؤولٓﺍت ﺏطرٓقﺑ ﺓحقؽ الضﺏط
الﺓمقﺍﺋْ لمعهمٓﺍت الٓوهٓﺑ وذلؾ عف طرٓؽ قٓﺍـ شخص آخر ﺏهراجعﺑ هﺍ قﺍـ ﺏً غٓري (الهدٌوف,
.)67:2014
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وﺓمعب الرقﺍﺏﺑ دو اًر أسﺍسٓﺍً هٍهﺍً ﺏﺍعﺓﺏﺍرٌﺍ وسٓمﺑ هف وسﺍﺋؿ قٓﺍس اٖداء وﺓصحٓحً ﺏهﺍ ٓجىب
الهىشأة الكﺕٓر هف الهخﺍطر والخسﺍﺋر ,وﺓعﺓﺏر عهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ عهمٓﺑ ضرورٓﺑ جداً و ٚغىِ عىٍﺍ

ٍ
هىظهﺑ كﺍىت صغٓرة أو كﺏٓرة لعدة أسﺏﺍب هىٍﺍ (السٓقمْ:)13:2005 ,
فْ أي
 .1ﺓهىع أو ﺓقمؿ حدوث اٖخطﺍء خﺍصﺑ ﺓمؾ اٖخطﺍء الكﺏٓرة والهكمفﺑ.
 .2الﺓأكد هف أف العهؿ ٓسٓر ﺏصورة جٓدة ووفؽ هﺍ ُخطط لً هسﺏقﺍً.

 .3العهؿ عمِ ﺓشجٓع الىجﺍح ا٘داري  ٚسٓهﺍ عىدهﺍ ﺓقوـ ا٘دارة ﺏهكﺍفأة الهجدٓف.
 .4هىع حدوث كوارث اقﺓصﺍدٓﺑ سٓهﺍ عمِ هسﺓوى الدولﺑ وعمِ هسﺓوى الهؤسسﺍت والهىظهﺍت
ا٘ىﺓﺍجٓﺑ الكﺏٓرة ,الﺓْ إذا هﺍ أفمست هﺕؿ ٌذي الهىشآت سﺓؤدي إلِ ٍ
آﺕﺍر وخٓهﺑ عمِ هسﺓوى
اٚقﺓصﺍد الكمْ.
 .5ﺓحقٓؽ الﺓىهٓﺑ والﺓطور ,عف طرٓؽ الهسﺍعدة فْ ﺓطﺏٓؽ الخطط الهوضوعﺑ وﺓقمٓؿ الٍدر
والﺓكﺍلٓؼ الزاﺋدة والﺏطﺍلﺑ الهقىعﺑ وهﺍ إلِ ذلؾ هف أهور.
وّب ٚرجؽؾ أّ٘١خ اٌؽلبثخ ِٓ ضالي ِب ( ٍٟ٠ثِ:)44 :2008 ,ّٞ
 ارﺓﺏﺍطٍﺍ ﺏﺍلعهمٓﺑ اٚدارٓﺑ ارﺓﺏﺍطﺍً وﺕٓقﺍً ٖف ك ًٛهف الﺓوجًٓ والﺓىظٓـ والﺓخطٓط ٓرﺓﺏطﺍف
ﺏﺍلعهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ٓؤﺕراف وٓﺓأﺕراف ﺏٍﺍ.
 العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ﺓهﺕؿ الهحصمﺑ الىٍﺍﺋٓﺑ ٖىشطﺑ وهٍﺍـ الهىظهﺑ وهف خٛلٍﺍ ٓهكف قٓﺍس
هدى كفﺍءة اٖداء فْ الهىظهﺑ.
 ﺓرﺓﺏط الرقﺍﺏﺑ ارﺓﺏﺍطﺍً وﺕٓقﺍً ﺏعهمٓﺑ الﺓخطٓط ٖف الﺓخطٓط ٌو هطمب أسﺍسْ لمقٓﺍـ ﺏعهمٓﺑ
الرقﺍﺏﺑ.
 إف الخطأ الصغٓر الذي ٓ ٚكﺓشؼ فْ وقﺓً ٓصﺏح خطأً كﺏٓ اًر وىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ الفعﺍؿ ٓهكف
ا٘دارة هف الكشؼ عف اٖخطﺍء فْ وقﺓٍﺍ وهحﺍولﺑ حمٍﺍ.
 إف الﺓعقٓد فْ ﺏٓﺋﺑ العهؿ الهعﺍصرة ٓحﺓـ عمِ اٚدارات ضرورة الﺓجﺍوب هع الﺓغٓرات
الﺏٓﺋٓﺑ والرقﺍﺏﺑ الفعﺍلﺑ ﺓعهؿ عمِ سرعﺑ ﺓجﺍوب اٚدارة هع ٌذي الهﺓغٓرات.
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٠ٚؽ ٜاٌجبزث أْ أّ٘١خ اٌؼٍّ١خ اٌؽلبث١خ رزّثً ف ٟاألِٛؼ اٌزبٌ١خ:
ٍ وػخاُزؼوفػِ٠األفطبءٓٝؾبُٝخػالعٜب ﺏكفﺍءة عﺍلٓﺑ.
ٓ ؼوكخٓلٟاُزياّاُؼبِٖٓ٤ثبُقطٜأُوٍٓٞخ.
 الﺓعرؼ عمِ ىقﺍط القصور فْ اٖداء والعهؿ عمِ هعﺍلجﺓٍﺍ.


اُزوً٤يػِ٠اُؼِٔ٤بدماداُغٞكحاُؼبُ٤خٝاُز٢رؼَٔػِ٠هكغَٓزٟٞاألكاء.

 اُزَ٘٤نثٖٓ٤قزِقاُلٝائوكافَأُئٍَبدثٔب٣ي٣لًٖٓلبءحاألكاء.
 العهؿ عمِ كشؼ الهوارد الﺏشرٓﺑ الﺓْ ﺓﺓهٓز ﺏﺍلكفﺍءة والفﺍعمٓﺑ.
وٓرى الﺏﺍحث أف أٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ ﺓﺏرز هف خٛؿ الحفﺍظ عمِ الهﺍؿ العﺍـ وحسف إدارﺓً
واسﺓغٛلً ﺏهﺍ ٓفٓد الهؤسسﺑ ,والهسﺍعدة فْ الوصوؿ إلِ اٌٖداؼ الهرسوهﺑ وفقﺍً لمخطط
الهوضوعﺑ ,والﺓأكد هف سٓر العهمٓﺍت ضهف الهعﺍٓٓر الهطموﺏﺑ ﺏهﺍ ٓكفؿ ﺓقدـ وﺓطور الهؤسسﺑ
والحد هف هشكٛﺓٍﺍ الﺓْ قد ﺓحدث ﺏشكؿ هفﺍجﺊ ﺏهﺍ ٓؤدي الِ ﺓرشٓد اسﺓغٛؿ الهوارد وحسف
اسﺓخداهٍﺍ أﺕىﺍء العهؿ.
لذلؾ  ٚﺓقﺓصر أٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ عمِ هﺍ ﺓؤدي إلًٓ هف اكﺓشﺍؼ اٖخطﺍء وﺓصحٓحٍﺍ وهىع
اٖخطﺍء قﺏؿ وقوعٍﺍ  ,ﺏؿ ٌْ أٓضﺍً ﺓمقْ الضوء عمِ آٚجﺍﺏٓﺍت عﺏر اكﺓشﺍؼ الكفﺍءات
ا٘دارٓﺑ وﺓىهٓﺑ الكفﺍٓﺍت ا٘ىﺓﺍجٓﺑ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ضرورة الرقﺍﺏﺑ وأٌهٓﺓٍﺍ لٓست هحؿ شؾ فٍْ ذات
أٌهٓﺑ خﺍصﺑ لجهٓع وظﺍﺋؼ ا٘دارة).)Geradine, 1999:4
:3.1.2أ٘عاف اٌؽلبثخ:
ﺓعرض الكﺕٓر هف الكﺓﺍب والﺏﺍحﺕٓف إلِ هوضوع أٌداؼ الرقﺍﺏﺑ وقد ﺓىﺍوؿ ﺏعضٍـ الﺓأكٓد
عمِ ضرورة أف ﺓعهؿ عهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ عمِ ﺓطﺏٓؽ المواﺋح والىظـ والﺓأكد هف سٛهﺑ القواىٓف
والﺓعمٓهﺍت ,والﺓأكد هف كفﺍءﺓٍﺍ لهسﺍعدة القٓﺍدة فْ إدارة ىﺍجحﺑ لشؤوف الدولﺑ.
ولقد ذكر الكفراوي أٌـ اٌٖداؼ الﺓْ ٓجب أف ٓﺓضهىٍﺍ الىظﺍـ الرقﺍﺏْ ٖجٍزة الرقﺍﺏﺑ العمٓﺍ
( أﺏو ٌداؼ:)40-39 :2006 ,
 الﺓحقؽ هف أف ا٘ىفﺍؽ ﺓـ وفقﺍً لهﺍ ٌو هقرر لً ,والكشؼ عهﺍ ٓقع هف هخﺍلفﺍت .
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 هﺓﺍﺏعﺑ ﺓىفٓذ الخطﺑ الهوضوعﺑ ,وﺓقٓٓـ اٖداء فْ الوحدات لمﺓأكد هف أف الﺓىفٓذ ٓسٓر وفقﺍً
لمسٓﺍسﺍت الهوضوعﺑ ولهعرفﺑ ىﺓﺍﺋج اٖعهﺍؿ والﺓعرؼ عمِ هدى ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ
الهرسوهﺑ والكشؼ عهﺍ ٓقع هف اىحرافﺍت وهﺍ قد ٓكوف فْ اٖداء هف قصور وأسﺏﺍب ذلؾ
ٚﺓخﺍذ اٚجراءات الﺓصحٓحٓﺑ الٛزهﺑ.
 الﺓأكد هف سٛهﺑ المواﺋح والقواىٓف والﺓعمٓهﺍت والﺓأكد هف هدى كفﺍٓﺓٍﺍ وهٛﺋهﺓٍﺍ واكﺓشﺍؼ
ىقﺍط القصور فٍٓﺍ ٚقﺓراح وسﺍﺋؿ العٛج الﺓْ ﺓكفؿ أحكﺍـ الرقﺍﺏﺑ دوف ﺓشدد فْ
ا٘جراءات.
كهﺍ وﺓهﺕِّؿ الرقﺍﺏﺑ ىشﺍطﺍً حٓوٓﺍً داخؿ أي ىظﺍـ ,وطﺍلهﺍ أف لكؿ ىظﺍـ أٌداؼ ٓسعِ إلِ
ﺓحقٓقٍﺍ ,فإف الرقﺍﺏﺑ ﺓكوف هٛزهﺑ لٗداء داخؿ ٌذا الىظﺍـ ﺏٍدؼ دفع وﺓحفٓز هكوىﺍت ٌذا
الىظﺍـ هف أجؿ ﺓحقٓؽ ﺓمؾ اٌٖداؼ ,ﺕـ هقﺍﺏمﺑ اٖداء الفعمْ وﺏصورة هىﺓظهﺑ ﺏﺍلهعﺍٓٓر
الهحددة هسﺏقﺍً ضهف الخطﺑ(حسوف.)42:2006 ,
ولقد ذكر العاجز ( )28 :2008أف الرقﺍﺏﺑ وظٓفﺑ إدارٓﺑ ﺓٍدؼ إلِ هﺍ ٓمْ:
 -1ﺓوفٓر الهعموهﺍت الواقعٓﺑ عف أداء وسموؾ العﺍهمٓف لٙدارة العمٓﺍ كعىصر أسﺍسْ ﺓعﺓهد عمًٓ
فْ وظٓفﺑ الﺓقوٓـ.
 -2الﺓأكد هف أف الق اررات الﺓْ ﺓصدرٌﺍ الهىظهﺑ هف أواهر وﺓعمٓهﺍت ﺓىفذ وفؽ اٌٖداؼ والغﺍٓﺍت
الﺓْ صدرت هف أجمٍﺍ.
 -3كشؼ اٚىحرافﺍت فْ هجﺍؿ الﺓطﺏٓؽ سواء أكﺍىت ﺏﺍلىسﺏﺑ لٗداء أو السموؾ وآجﺍد الحموؿ
الهىﺍسﺏﺑ لعٛجٍﺍ.
 -4كشؼ هؤشرات الﺓغٓٓر الداخمٓﺑ والخﺍرجٓﺑ هف خٛؿ عهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ فْ هخﺓمؼ اٖىشطﺑ
واحﺍطﺑ ا٘دارة العمٓﺍ عمهﺍً ﺏٍذي الهؤشرات ٖخذٌﺍ ﺏعٓف اٚعﺓﺏﺍر فْ ﺓخطٓطٍﺍ الهسﺓقﺏمْ.
وٓذكر بموم ( )47:2008ﺏأف الهقصود ﺏﺍلرقﺍﺏﺑ ٌو :ضرورة ﺓأهٓف القٓﺍدة الىﺍجحﺑ فْ
إدارة الهؤسسﺑ ,وعمًٓ فإف اٌٖداؼ اٖسﺍسٓﺑ لمرقﺍﺏﺑ
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ٌْ:

 -1هعﺍوىﺑ ا٘دارة عمِ ﺓحقٓؽ الىجﺍح ,وذلؾ ﺏﺍلﺓأكد هف أف الخطﺑ ﺓسٓر فْ هسﺍرٌﺍ
الهرسوـ.
 -2الﺓأكد هف ﺓىفٓذ الهٍﺍـ الهخططﺑ و هعرفﺑ هدى ﺓىفٓذ الواجﺏﺍت.
 -3اكﺓشﺍؼ اٖخطﺍء فور وقوعٍﺍ أو عىدهﺍ ﺓكوف فْ طرٓؽ الوقوع ,لكْ ﺓعﺍلج فو اًر أو ٓﺓخذ
هﺍ ٓسﺓمزـ لهىع حدوﺕٍﺍ.
 -4الهحﺍفظﺑ عمِ حقوؽ اٖطراؼ ذات الهصمحﺑ فْ قٓﺍـ الهىشأة أو الهىظهﺑ هﺕؿ العﺍهمٓف
فٍٓﺍ و الهﺓعﺍهمٓف هعٍﺍ.
 -5الﺓأكد هف أف القواىٓف هطﺏقﺑ ﺓهﺍهﺍً ,وأف الق اررات الصﺍدرة هحؿ احﺓراـ هف طرؼ الجهٓع.
هف خٛؿ هﺍ سﺏؽ ٓرى الﺏﺍحث أف الرقﺍﺏﺑ ٌْ عهمٓﺑ إدارٓﺑ شﺍهمﺑ ﺓسعِ لضﺏط العهمٓﺍت
داخؿ الهؤسسﺑ وهﺓﺍﺏعﺑ ا٘جراءات وصو ًٚلﺓحقٓؽ اٌٖداؼ ,وٌْ عﺏﺍرة عف عهمٓﺑ ﺓصحٓحٓﺑ
لهعﺍلجﺑ ىقﺍط الضعؼ وﺓقوٓﺑ أوجً القصور فْ العهمٓﺍت ,وﺓسوٓﺑ اٚىحرافﺍت ,والعهؿ عمِ
ﺓفﺍدٍٓﺍ و هىع ﺓكرارٌﺍ فْ الهسﺓقﺏؿ.
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اٌّجسث اٌثبٟٔ
ِ :2.2ؽازً ,أٔٛاعِ ,كز٠ٛبد اٌؽلبثخ
ِ :1.2.2ؽازً ػٍّ١خ اٌؽلبثخ:
الرقﺍﺏﺑ عهمٓﺑ شﺍهمﺑ وهﺓكﺍهمﺑ ﺓهر ﺏعدة هراحؿ ,كؿ هرحمﺑ هف هراحؿ الرقﺍﺏﺑ لٍﺍ أٌهٓﺓٍﺍ الكﺏٓرة
فْ الهىظوهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ,كهﺍ أف كؿ هرحمﺑ ﺓعﺓهد عمِ الهرحمﺑ الﺓْ ﺓمٍٓﺍ؛ والعهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ﺓﺓضهف
ﺕٛث هراحؿ أسﺍسٓﺑ ٌْ :وضع الهعﺍٓٓر ,وقٓﺍس اٖداء وﺓصحٓح اٚىحرافﺍت ( الهؤسسﺑ العﺍهﺑ
لمﺓعمٓـ الفىْ والﺓدرٓب الهٍىْ.)87-86:
أوالً :وضع المعايير :وٌْ أداة قٓﺍس كهٓﺑ أو ىوعٓﺑ صههت هف أجؿ قٓﺍس الىﺓﺍﺋج الفعمٓﺑ
ٌٖداؼ الهؤسسﺑ وخططٍﺍ ﺏحٓث ﺓعكس اسﺓراﺓٓجٓﺓٍﺍ ,وﺓصىؼ إلِ هعﺍٓٓر إدارٓﺑ ﺓﺓضهف
الﺓقﺍرٓر والمواﺋح وﺓقٓٓهﺍت اٖداء وﺓركز عمِ ىوعٓﺑ اٖداء الهطموب لﺏموغ الٍدؼ ,وهعﺍٓٓر ﺓقىٓﺑ
ﺓحدد هﺍٌٓﺑ وكٓفٓﺑ العهؿ (العﺍجز.)32 :2008 ,
والهعﺍٓٓر ٌْ عﺏﺍرة عف ﺓرجهﺑ لمخطط واٌٖداؼ والسٓﺍسﺍت وا٘جراءات والﺏراهج الخﺍصﺑ
ﺏكؿ هىشأة وٌذا ٓعىْ أف كؿ ﺏرىﺍهج وكؿ ٌدؼ وكؿ سٓﺍسﺑ وكؿ إجراء قد ﺓصﺏح كمٍﺍ هعﺍٓٓر
ﺓسﺓخدـ لقٓﺍس اٖداء الفعمْ أو الهﺓوقع.
ثانيا :قياس األداء :أي قٓﺍس اٖداء الفعمْ وهقﺍرىﺓً ﺏﺍٖداء الهعٓﺍري  ,ﺏهعىِ ﺓقٓٓـ ا٘ىجﺍز
ً

ﺏعد أداء العهؿ ﺏواسطﺑ الهعﺍٓٓر الهحددة ,حٓث ﺓقﺍرف الىﺓﺍﺋج الهحققﺑ ﺏﺍلىﺓﺍﺋج الهسﺓٍدفﺑ الﺓْ ﺓـ
وضعٍﺍ كغﺍٓﺍت ٓجب الوصوؿ إلٍٓﺍ.
ثالثاً :تصحيح األخطاء واالنحرافات :ا٘جراءات الهﺓخذة لهعﺍلجﺑ اٚىحرافﺍت والفروؽ ﺏٓف اٖداء
الفعمْ والهسﺓٍدؼ ,ولﺓحدٓد ا٘جراء الواجب اﺓخﺍذي ﺓجﺍي اٚىحراؼ ٓجب اٚعﺓهﺍد عمِ الهعٓﺍر
ودقﺑ القٓﺍس الﺓْ أظٍرت اٚىحراؼ ,وﺓحمٓؿ اٖداء لهعرفﺑ سﺏب اٚىحراؼ ﺕـ ٓمْ ذلؾ القٓﺍـ
ﺏﺍلخطوات الﺓصحٓحٓﺑ ﺏٍدؼ الوصوؿ لمىﺓﺍﺋج الهسﺓٍدفﺑ (العﺍجز.)33 :2008 ,
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 :2.2.2أٔٛاع اٌؽلبثخ:

ىناك من اعتمد في تقسيمو لمرقابة عمى نوعين أساسيين ىما :
 الرقابة اإلدارية
ﺓُعرؼ الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ عمِ أىٍﺍ :خمؽ اٚرﺓﺏﺍط ﺏٓف الهٍﺍـ وﺓىسٓقٍﺍ ﺏهقﺓضِ الخطﺑ الهوضوعﺑ
٘ىجﺍز أٌداؼ هحددة ,وﺓﺏعﺍً لذلؾ ﺓهﺍرس الرقﺍﺏﺑ دورٌﺍ ﺏأسموب ٓﺓٓح الهجﺍؿ ٘ىجﺍز هٛﺋـ
لٌٗداؼ (الشٓﺦ عٓد.)82 :2007 ,
وﺓعرؼ أٓضﺍً ﺏأىٍﺍ :أداة إدارٓﺑ ﺓضهف سٓر اٖعهﺍؿ فْ اٚﺓجﺍي الصحٓح ,وأف ا٘هكﺍىٓﺍت
الهﺍدٓﺑ والﺏشرٓﺑ ٓﺓـ اسﺓخداهٍﺍ ﺏطرٓقﺑ ﺓهكف ا٘دارة هف الوصوؿ إلِ اٌٖداؼ الهرسوهﺑ ﺏكفﺍٓﺑ
وفعﺍلٓﺑ ,وﺓعرؼ كذلؾ ﺏأىٍﺍ :الﺓحقؽ هف أف الﺓىفٓذ ٓﺓـ طﺏقﺍً لمخطﺑ الهقررة والﺓعمٓهﺍت الصﺍدرة
والهﺏﺍدئ الهعﺓهدة ,فٍْ عهمٓﺑ اكﺓشﺍؼ عهﺍ إذا كﺍىت اٖعهﺍؿ ﺓسٓر حسب الخطط الهوضوعﺑ
لمكشؼ عف ىقﺍط الضعؼ وعٛجٍﺍ (كٛب.)26 :2004 ,
والرقابة اإلدارية ٌْ :الجٍد الىظﺍهْ الذي ٓقﺍرف اٖداء ﺏﺍلخطط وذلؾ ﺏواسطﺑ إدارة
اٖعهﺍؿ ,وعمِ الرغـ هف ﺓعدد ﺓعرٓفﺍت الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ فإىٍﺍ ﺓكﺍد ﺓجهع عمِ أىٍﺍ :عهمٓﺑ قٓﺍس
الىﺓﺍﺋج الفعمٓﺑ لٗداء ,وهقﺍرىﺓٍﺍ ﺏﺍٖداء الهﺓوقَّع هف خٛؿ الخطط الهرسوهﺑ ,وﺓحمٓؿ أسﺏﺍب
اٚىحرافﺍت إف وجدت ﺏغٓﺑ إجراء الﺓعدٓٛت الٛزهﺑ لضهﺍف سٓر العهؿ فْ الطرٓؽ الهخطط لً,
وهف ﺕـ ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهىشودة (حسوف.)45:2006 ,
 اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ
وﺓعرؼ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ ﺏأىٍﺍ الرقﺍﺏﺑ الﺓْ ﺓسﺓٍدؼ الﺓأكد هف حسف اسﺓعهﺍؿ الهﺍؿ العﺍـ ﺏهﺍ
ٓﺓفؽ هع أٌداؼ الﺓىظٓـ ا٘داري ,وٌْ أٓضﺍً عهمٓﺑ الهحﺍفظﺑ عمِ اٖهواؿ العﺍهﺑ هف سوء
الﺓصرؼ وذلؾ عف طرٓؽ الﺓحقؽ هف الﺓزاـ ا٘دارة ﺏﺍلقواىٓف الهعهوؿ ﺏٍﺍ فْ ﺓحصٓؿ ا٘ٓرادات
العﺍهﺑ وصرؼ الىفقﺍت العﺍهﺑ ,والﺓأكد هف أف الىفقﺍت ﺓﺓـ فْ اٖوجً الهحددة قﺍىوىﺍً وﺏهﺍ ٓخدـ
الهصمحﺑ العﺍهﺑ (ﺏشىﺍؽ.)7 :2011 ,
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كهﺍ وﺓٍدؼ ا٘جراءات الرقﺍﺏٓﺑ إلِ الﺓأكد هف صحﺑ ا٘جراءات الهﺍلٓﺑ وهسﺍٓرﺓٍﺍ لهخﺓمؼ
الخطط والسٓﺍسﺍت العمٓﺍ ,وﺓعهؿ عمِ ﺓعزٓز قدرات الهدراء عمِ اﺓخﺍذ الق اررات هف خٛؿ ﺓحدٓد
اٚىحرافﺍت عف الخطط والهعﺍٓٓر (شرؼ.)16 :2005 ,
وٓهكف ﺓعرٓؼ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ عمِ أىٍﺍ :الرقﺍﺏﺑ عمِ طرؽ الكسب والهوارد الهﺍلٓﺑ ,وطرؽ
الﺓصرؼ فٍٓﺍ أو إىفﺍقٍﺍ ,كهﺍ ﺓشهؿ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ الكشؼ عف اٖخطﺍء الهﺍلٓﺑ والﺏحث عف
أسﺏﺍب حدوﺕٍﺍ والعهؿ عمِ هعﺍلجﺓٍﺍ.
أهﺍ الرقﺍﺏﺑ حسب الهفٍوـ الحدٓث فٍْ :هىٍج عمهْ شﺍهؿ ٓﺓطمب الﺓكﺍهؿ ,واٚىدهﺍج ﺏٓف
الهفﺍٌٓـ القﺍىوىٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ والهحﺍسﺏٓﺑ وا٘دارٓﺑٍٓ ,دؼ إلِ الﺓأكد هف الحفﺍظ عمِ اٖهواؿ
العﺍهﺑ ورفع كفﺍءة اسﺓخداهٍﺍ وﺓحقٓؽ الفعﺍلٓﺑ فْ الىﺓﺍﺋج الهﺓحققﺑ عمِ أف ٓقوـ ﺏٍذي الهٍهﺑ
جٍﺍز هسﺓقؿ غٓر خﺍضع لمسمطﺑ الﺓىفٓذٓﺑ (الحﺍطوـ.)10 :2015,
كذلك ىناك من قسم الرقابة إلى رقابة مباشرة  ,ورقابة غير مباشرة (الىهٓﺍف)25 :2003 ,
 -1اٌؽلبثخ اٌّجبنؽح ٓ ..ﺓـ ٌذا الىوع هف الرقﺍﺏﺑ عف طرٓؽ الهٛحظﺑ الشخصٓﺑ ,إذ ٓقوـ
الهسﺋوؿ ﺏشخصً ﺏهراقﺏﺑ أعهﺍؿ الهرؤوسٓف والﺓحدث هعٍـ ﺏغرض الﺓعرؼ عمِ الهعموهﺍت
الضرورٓﺑ وعمِ اٚىعكﺍسﺍت الﺓْ ٓﺏدٍٓﺍ ٌؤٚء اٖفراد ﺓجﺍي طﺏٓعﺑ العهؿ .
 -2اٌؽلبثخ غ١ؽ اٌّجبنؽح ٖ ..سﺏﺍب عدٓدة قد ٓﺓعذر عمِ الهسﺋوؿ القٓﺍـ ﺏهٛحظﺍت شخصٓﺑ
لسٓر العهؿ ,لٍذا ٓمجأ إلِ الرقﺍﺏﺑ غٓر الهﺏﺍشرة ,وذلؾ عف طرٓؽ الﺓقﺍرٓر الرقﺍﺏٓﺑ الﺓْ ﺓزداد
فعﺍلٓﺓٍﺍ إذا قدهت ﺏسرعﺑ ودقﺑ حﺓِ ٓﺓهكف الهسﺋوؿ هف اكﺓشﺍؼ الخطأ فْ الوقت الهىﺍسب
واﺓخﺍذ ا٘جراءات.
كذلك ىناك من اتبع في تصنيفو لمرقابة عمى معايير مختمفة من أىميا (الزمن واليدف
والتخصص والمصدر والجية التي تمارسيا).
أٚالً :اٌؽلبثخ زكت اٌزٛل١ذ
وقد قسهت الرقﺍﺏﺑ حسب الﺓوقٓت إلِ ﺕٛث أىواع:
 اٌؽلبثخ اٌكبثمخ ٌٍزٕف١ػ :وﺓﺓـ عف طرٓؽ اصدار القواىٓف والﺓشرٓعﺍت واٖىظهﺑ الﺓْ
ﺓكفؿ سٓر العهؿ ﺏﺍلشكؿ الهطموب واٖحكﺍـ الهﺓعمقﺑ ﺏﺓحصٓؿ آٚرادات قﺏؿ جهعٍﺍ,
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وكذلؾ ﺓدرٓب الهوظفٓف والعهﺍؿ عمِ كٓفٓﺑ القٓﺍـ ﺏﺍٖعهﺍؿ الهوكمﺑ الٍٓـ هسﺏقﺍً قﺏؿ
ﺓكمٓفٍـ ﺏٍﺍ (الحﺍطوـ.)15 :2015 ,
 اٌؽلبثخ اٌّزؿإِخ :وﺓسهِ ﺏﺍلرقﺍﺏﺑ الﺓخطٓطٓﺑ ,أو الرقﺍﺏﺑ الهرحمٓﺑ ,وﺓﺓـ ٌذي الرقﺍﺏﺑ
أﺕىﺍء ﺓىفٓذ العهؿ ,وﺓٍدؼ ٌذي الرقﺍﺏﺑ إلِ الﺓأكد هف أف العهؿ ٓؤدى ﺏطرٓقﺑ هٛﺋهﺑ
وكهﺍ ٌو هخطط ,وفْ الهسﺓوى اٚسﺓراﺓٓجْ ٓركز ٌذا الىوع هف الرقﺍﺏﺑ عمِ الىﺓﺍﺋج
الرﺏع سىوٓﺑ لمﺓعرؼ عمِ طﺏٓعﺑ الﺓقدـ الﺓىظٓهْ ,والعهؿ عمِ اﺓخﺍذ الﺓعدٓٛت
الضرورٓﺑ (شﺍٌٓف.)37 :2007,
 اٌؽلبثخ اٌالزمخ :وٍٓدؼ ٌذا الىوع إلِ كشؼ الهخﺍلفﺍت واٖخطﺍء ﺏعد إىجﺍز اٖعهﺍؿ,
وٓﺓـ ذلؾ ﺏعد هراجعﺑ ىﺓﺍﺋج العهمٓﺍت وهقﺍرىﺓٍﺍ ﺏهﺍ ٌو هخطط ,أو هقﺍرىﺓٍﺍ ﺏىﺓﺍﺋج
السىوات السﺍﺏقﺑ (الحﺍطوـ.)17-16:2015 ,
ثبٔ١بً :اٌؽلبثخ زكت اٌٙعف
ٓهكف الﺓهٓٓز ﺏٓف ىوعٓف هف الرقﺍﺏﺑ ﺏحسب ٌدفٍﺍ وٌهﺍ:
اٌؽلبثخ اإل٠دبث١خ :وٌْ الﺓْ ﺓهﺍرسٍﺍ ا٘دارة هف خٛؿ ﺓﺓﺏع هراحؿ الﺓىفٓذ لمسٓﺍسﺍت وا٘جراءات
الهفسرة لمخطﺑ لمﺓأكد هف هطﺍﺏقﺑ العهمٓﺍت لمواﺋح واٖىظهﺑ الﺓْ ﺓشرعٍﺍ ا٘دارة لضهﺍف ﺓحقٓؽ
اٌٖداؼ الهىشودة فْ الوقت وﺏﺍلكٓؼ وﺏﺍلكـ الهحددة ( كرٓـ.)1 :2010 ,
اٌؽلبثخ اٌكٍج١خ:
وﺓٍدؼ ٚكﺓشﺍؼ اٖخطﺍء واٚىحرافﺍت ﺏطرٓقﺑ ٓقصد ﺏٍﺍ ﺓصٓد الهسﺋولٓف عف ﺓمؾ اٖخطﺍء دوف

ﺓوجًٓ اىﺓﺏﺍٌٍـ إلِ هواطف القوة والضعؼ أﺕىﺍء عهمٓﺑ الﺓىسٓؽ ودوف ﺓقدٓـ اٚفﺓراضﺍت والحموؿ

لمهشﺍكؿ القﺍﺋهﺑ ,وٌذا الىوع هف الرقﺍﺏﺑ غٓر ﺏىﺍء ٖىً ٓعىْ الخوؼ وا٘رٌﺍب ٖفراد الهؤسسﺑ.
(عودة.)15 :2014 ,
ثبٌثبً :اٌؽلبثخ زكت اٌزطًى أ ٚإٌهبط
ٓقٓس ٌذا الىوع هف الرقﺍﺏﺑ اٖداء الٓوهْ لمعهمٓﺍت الهخﺓمفﺑ فْ كﺍفﺑ اٖىشطﺑ داخؿ الوحدة هف

ﺓسوٓؽ واىﺓﺍج وأفراد ,ﺓهوٓؿ...الﺦ ,وٌىﺍؾ العدٓد هف الهعﺍٓٓر الﺓْ ٓهكف اسﺓخداهٍﺍ فْ ٌذا
الىوع هف الرقﺍﺏﺑ هﺕؿ (أﺏو ٌﺍشـ:)19-18:2013 ,
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 .1إجهﺍلْ عدد الوحدات الهىﺓجﺑ إلِ عدد سﺍعﺍت ﺓشغٓؿ أٚت؛ لهعرفﺑ هدى فعﺍلٓﺑ سﺍعﺑ
الﺓشغٓؿ لٕلﺑ.
 .2إجهﺍلْ ا٘ىﺓﺍج الغٓر هطﺍﺏؽ لمهواصفﺍت إلِ إجهﺍلْ الوحدات الهىﺓجﺑ لقٓﺍس ىسﺏﺑ ا٘ىﺓﺍج
الهعٓب.
 .3إجهﺍلْ الهصﺍرٓؼ إلِ إجهﺍلْ الهﺏٓعﺍت لهعرفﺑ ىصٓب الوحدة هف الهصﺍرٓؼ الﺏٓعٓﺑ.
ؼاثؼبً :اٌؽلبثخ ِٓ ز١ث اٌدٙخ اٌز ٟرّبؼـ اٌؽلبثخ

ﺓىقسـ الرقﺍﺏﺑ هف حٓث الجٍﺑ الﺓْ ﺓهﺍرسٍﺍ إلِ ىوعٓف ٌهﺍ:
اٌؽلبثخ اٌطبؼخ١خ :وٌْ الرقﺍﺏﺑ الﺓْ ٓعٍد ﺏٍﺍ إلِ ٌٓﺋﺑ هسﺓقمﺑ ﺓﺓهﺓع ﺏهﺍ ٓﺓهﺓع ﺏً القضﺍء هف
اٚسﺓقٛؿ ,كهﺍ ُعرفت ﺏأىٍﺍ هجهوعﺑ هف ا٘جراءات القﺍىوىٓﺑ وا٘دارٓﺑ واٖجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ
الهﺓخصصﺑ الﺓْ ﺓؤسس خﺍرج الﺓىظٓـ الهعٓف ﺏٍدؼ الﺓأكد هف كفﺍءة وفﺍعمٓﺑ اٖداء الهﺍلْ

وا٘داري لمهىظهﺍت (الغهﺍري.)21 :2009 ,
اٌؽلبثخ اٌعاضٍ١خ :وٌْ الرقﺍﺏﺑ الﺓْ ﺓهﺍرس هف قﺏؿ إدارة الهىظهﺑ ,وقد ُعرفت ﺏأىٍﺍ الخطﺑ

الﺓىظٓهٓﺑ وجهٓع الطرؽ والهقﺍٓٓس الﺓْ ﺓﺓﺏىﺍٌﺍ الهىشﺍة لحهﺍٓﺑ اٖصوؿ وهراجعﺑ الﺏٓﺍىﺍت
الهحﺍسﺏٓﺑ والﺓأكد هف دقﺓٍﺍ وهدى اٚعﺓهﺍد عمٍٓﺍ وزٓﺍدة الكفﺍٓﺑ ا٘ىﺓﺍجٓﺑ وﺓشجٓع العﺍهمٓف عمِ
اٚلﺓزاـ ﺏﺍلسٓﺍسﺍت ا٘دارٓﺑ (شرؼ.)23-22 :2005 ,
ِ :3.2.2كز٠ٛبد اٌؽلبثخ:
إف هسﺋولٓﺑ وظٓفﺑ الﺓخطٓط ﺓخﺓمؼ ﺏﺍخﺓٛؼ الهسﺓوٓﺍت ا٘دارٓﺑ ولذلؾ فإف هسﺋولٓﺑ وظٓفﺑ
الرقﺍﺏﺑ ﺓخﺓمؼ ﺏﺍخﺓٛؼ الهسﺓوى ,وﺏﺍلﺓﺍلْ فإف ٌىﺍؾ ﺕٛث هسﺓوٓﺍت رقﺍﺏٓﺑ ﺓعهؿ عمِ زٓﺍدة
احﺓهﺍٚت ﺓحقٓؽ الخطط والسٓﺍسﺍت واٌٖداؼ الهحددة وٌْ (عودة:)11 :2014 ,
 :1.3.2.2اٌؽلبثخ االقزؽار١د١خ:
وٌذا الىوع هف الرقﺍﺏﺑ ٓﺓضهف هراقﺏﺑ وهﺓﺍﺏعﺑ العواهؿ الﺏٓﺋٓﺑ اٖكﺕر ﺓعقٓداً والﺓْ ٓهكىٍﺍ الﺓأﺕٓر
وﺏصورة كﺏٓرة عمِ هدى ﺓطﺏٓؽ الخطط اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ ,كهﺍ وٓﺓضهف ﺓقٓٓـ جوٌر أو فحوى
ا٘جراءات الﺓىظٓهٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ الهﺓخذة والﺓأكٓد عمِ ﺓىفٓذ الخطط اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ كهﺍ خطط لٍﺍ
 ,وﺓسﺍٌـ الرقﺍﺏﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ فْ وضع خطط رقﺍﺏٓﺑ ﺓكﺓٓكٓﺑ وﺓشغٓمٓﺑ.
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والجدٓر ذكري أف الرقﺍﺏﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ ﺓﺓـ وﺏصورة أسﺍسٓﺑ هف خٛؿ هدراء ا٘دارة العمٓﺍ الذٓف
ٓﺓهﺓعوف ﺏﺍلخﺏرة وﺏﺍلىظرة الشهولٓﺑ لكؿ أىشطﺑ وأقسﺍـ الهىشأة الهخﺓمفﺑ.
 :2.3.2.2اٌؽلبثخ اٌزىز١ى١خ:
وٌْ ىوع هف أىواع الرقﺍﺏﺑ الﺓْ ﺓقوـ ﺏٍﺍ ا٘دارة الوسطِ والﺓْ ﺓركز عمِ ﺓقٓٓـ عهمٓﺑ الﺓىفٓذ
لمخطط الﺓكﺓٓكٓﺑ ,وهﺓﺍﺏعﺑ الىﺓﺍﺋج الدورٓﺑ الهرافقﺑ لعهمٓﺑ الﺓىفٓذ ,وهﺓﺍﺏعﺑ هدى الﺓقدـ وهدى
ﺓحقٓؽ اٖقسﺍـ ٌٖدافٍﺍ وﺏراهجٍﺍ وهوازىﺓٍﺍ وهﺓﺍﺏعﺑ الﺓقﺍرٓر اٖسﺏوعٓﺑ والشٍرٓﺑ لمخطط ,وٓهكىىﺍ
القوؿ أف الرقﺍﺏﺑ الﺓكﺓٓكٓﺑ ٓهكىٍﺍ الهشﺍركﺑ هع الرقﺍﺏﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ هف خٛؿ ﺓقدٓـ الهعموهﺍت
الهﺓعمقﺑ ﺏﺍلقضﺍٓﺍ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ.
 :3.3.2.2اٌؽلبثخ اٌزهغ١ٍ١خ:
ﺓعىْ الرقﺍﺏﺑ عمِ العهمٓﺍت الﺓْ ٓﺓـ هف خٛلٍﺍ ﺓحوٓؿ عىﺍصر ا٘ىﺓﺍج إلِ هىﺓج سواء أكﺍف
سمعﺑ أو خدهﺑ ,وٓقوـ ﺏٍذا الىوع هف الرقﺍﺏﺑ هدٓري الهسﺓوٓﺍت ا٘دارٓﺑ الدىٓﺍ هف خٛؿ ا٘شراؼ
عمِ ﺓىفٓذ الخطط الﺓشغٓمٓﺑ ,وهﺓﺍﺏعﺑ الىﺓﺍﺋج الٓوهٓﺑ لٗىشطﺑ (عوض)31 :2012 ,
:4.2.2أظٚاد اٌؽلبثخ:
ىناك العديد من األدوات الرقابية التي تستخدميا اإلدارة في الرقابة عمى العمميات لمتأكد من
سيرىا وفق الخطط المرسومة ومنيا (العرآشْ:)20 :2015 ,
اٌزمبؼ٠ؽ:
وٓﺓـ إعدادٌﺍ لهعرفﺑ هدى سٓر العهؿ ا٘داري ىحو ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهوضوعﺑ ﺏحٓث ﺓوضح
سموؾ اٖفراد وهدى الﺓزاهٍـ ﺏﺍلﺏراهج والخطط الهرسوهﺑ فٍْ ﺓىقؿ صورة واضحﺑ لرؤسﺍء العهؿ
ﺏحٓث ٓﺓهكىوف هف اﺓخﺍذ الق اررات الهٛﺋهﺑ.
اإلنؽاف اإلظاؼ:ٞ
ﺓوجًٓ الهرؤوسٓف ىحو اٖداء اٖفضؿ وﺓصوٓب أخطﺍﺋٍـ واىحرافﺍﺓٍـ واسﺓﺏعﺍد الهﺓقﺍعسٓف ,وﺏث
روح الﺓعﺍوف ﺏٓف اٖفراد ٌْ هف هٍﺍـ ا٘شراؼ ا٘داري.

33

اٌّالزظخ اٌهطً١خ:
حٓث ﺓعﺓﺏر هف الوسﺍﺋؿ الىﺍجحﺑ لمرقﺍﺏﺑ ,وذلؾ لقرب الهراقب هف العﺍهمٓف فٓعﺓهد عمِ الهشﺍٌدة
الهﺏﺍشرة فٓﺓـ هف خٛلٍﺍ ﺓقدٓـ الىصح والﺓوجًٓ ,كهﺍ ٓهكف أف ﺓﺓضهف هكﺍفأة الهجدٓف وﺓحفٓزٌـ
وهعﺍقﺏﺑ الهخطﺋٓف.
اٌزمبؼ٠ؽ اٌطبيخ:
ﺓقوـ ﺏإعدادٌﺍ جٍﺍت هعٓىﺑ ﺓخولٍﺍ القٓﺍـ ﺏﺓقﺍرٓر لغرض هحدد فْ حﺍلﺑ هعٓىﺑ.
اٌؽلبثخ ثبٌسبقٛة:
حٓث ٓﺓـ وضع ﺏراهج حﺍسوﺏٓﺑ ﺓقوـ ﺏأعهﺍؿ الرقﺍﺏﺑ والهﺓﺍﺏعﺑ ألٓﺑ لهخﺓمؼ العهمٓﺍت داخؿ
الهؤسسﺑ.
اٌزفز١م اإلظاؼ:ٞ
وٍٓدؼ لمﺓحقؽ هف دقﺑ اٖداء وسٛهﺑ ا٘جراءات الهﺓﺏعﺑ أﺕىﺍء الﺓىفٓذ ,والﺓفﺓٓش ا٘داري ٓسعِ
لمكشؼ عف اٖخطﺍء وﺓحدٓد اٖسﺏﺍب وهعﺍلجﺑ الهشكٛت(الىهٓﺍف.)32 :2003 ,
اٌكدالد ٚاالزًبءاد:
وٌْ لجهع ورصد ﺏٓﺍىﺍت اٖداء الفعمْ وٓهكف اسﺓرجﺍعٍﺍ وقت الحﺍجﺑ إلٍٓﺍ لهعرفﺑ هسﺓوى
اٚىجﺍز وﺓقٓٓهً وهقﺍرىﺓً هع هﺍ ٌو هطموب( الىهٓﺍف.)34 :2003 ,
وٓرى الﺏﺍحث أف اسﺓخداـ اٖدوات الرقﺍﺏٓﺑ الهخﺓمفﺑ فْ عهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ ٓعهؿ عمِ ﺓعزٓز

العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ وٓعطْ هردود وىﺓﺍﺋج إٓجﺍﺏٓﺑ ,كهﺍ ٓؤدي إلِ هﺓﺍﺏعﺑ ورقﺍﺏﺑ هخﺓمؼ اٚجراءات
والعهمٓﺍت داخؿ الهؤسسﺑ.
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اٌّجسث اٌثبٌث
ِ :3.2مِٛبد ِٚجبظب اٌؽلبثخ
ِ :1.3.2مِٛبد اٌؽلبثخ:
ﺓعﺓﺏر هقوهﺍت ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ كﺍٖعهدة داخؿ الهﺏىِ فقوة ٌذي اٖعهدة ﺓعكس قوة وفعﺍلٓﺑ ٌذا
الىظﺍـ والعكس صحٓح (عواد.)44 :2012 ,
ولكْ ٓﺓهكف الىظﺍـ الرقﺍﺏْ هف ﺓحقٓؽ أٌدافً ﺏكفﺍءة وفعﺍلٓﺑ  ٚﺏد أف ﺓﺓوافر هجهوعﺑ هف
الهقوهﺍت والعىﺍصر ,حٓث ٓسعِ الﺏﺍحﺕوف إلِ ﺓحدٓد العىﺍصر واٖسس الهشﺓركﺑ الﺓْ ٓﺓوجب
اٚلﺓزاـ ﺏٍﺍ إذا ﺓولدت الرغﺏﺑ فْ ﺏىﺍء ىظﺍـ رقﺍﺏﺑ سمٓـ ٖي هىشأة (عٓﺍش.)52 :2005 ,
لذلؾ ٓجب أف ُٓﺏىِ ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ عمِ هجهوعﺑ هف الهقوهﺍت والركﺍﺋز والﺓْ هف خٛلً

ٓسﺓطٓع ﺓحقٓؽ أٌدافً ,وهف أٌـ ٌذي الهقوهﺍت هﺍ ٓمْ (الهدٌوف:)71 :2014 ,
أٚالً -اٌّمِٛبد اإلظاؼ٠خ ِٓٚ ,أّ٘ٙب:

 وجود خطة تنظيمية سميمة :ﺏحٓث ﺓﺓضهف ﺓحدٓد الهسﺋولٓﺍت والصٛحٓﺍت وأف ﺓكوفقﺍﺏمﺑ لﺓضهٓف أي ﺓعدٓٛت هسﺓقﺏمٓﺑ .
 وجود نظام دقيق لمتأكد من تنفيذ اإلجراءات الموضوعة  :حٓث ٓﺓـ هراقﺏﺑ اٖداء ﺏطرٓقﺑهﺏﺍشرة ﺏحٓث ٓقوـ كؿ هسؤوؿ ﺏهﺓﺍﺏعﺑ أداء هرؤوسًٓ ,أو ﺏطرٓقﺑ غٓر هﺏﺍشرة ﺏﺍٚسﺓعﺍىﺑ
ﺏأدوات الرقﺍﺏﺑ الهخﺓمفﺑ هف هوازىﺍت ﺓقدٓرٓﺑ أو ﺓكﺍلٓؼ هعٓﺍرٓﺑ .
 وجود نظام جيد لتقييم األداء والحوافز والروادع :ﺏٍدؼ الﺓحقؽ هف اٚلﺓزاـ ﺏهسﺓوٓﺍتاٖداء الهطموﺏﺑ وﺓحدٓد اٚىحرافﺍت والﺏحث عف أسﺏﺍﺏٍﺍ ووسﺍﺋؿ عٛجٍﺍ .
ثبٔ١بً :اٌّمِٛبد اٌّسبقج١خ  ِٓٚأّ٘ٙب:
 سياسات واجراءات لحماية األصول :ﺏهﺍ ٓهىع ﺓسرﺏٍﺍ أو اخﺓٛسٍﺍ وضهﺍف صحﺑ الﺓقﺍرٓرالهﺍلٓﺑ والهحﺍسﺏٓﺑ .
 وجود قسم لمتدقيق الداخمي :ﺏحٓث ٓعهؿ عمِ الﺓأكد هف ﺓطﺏٓؽ واىجﺍز هٍهﺍت الرقﺍﺏﺑالداخمٓﺑ هف خٛؿ الﺓأكد هف ﺓطﺏٓؽ السٓﺍسﺍت وا٘جراءات والمواﺋح الهوضوعﺑ هف طرؼ
إدارة الهىشأة.
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 نظام محاسبي سميم :وٍٓدؼ إلِ ﺓقدٓـ الﺏٓﺍىﺍت الٛزهﺑ عف جهٓع الهعﺍهٛت لﺓهكٓفأجٍزة الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ والخﺍرجٓﺑ هف القٓﺍـ ﺏهٍﺍهٍﺍ الرقﺍﺏٓﺑ فْ الهؤسسﺑ

(شرؼ.)37:2005 ,

وػٌه ِٓ اٌّمِٛبد اٌضؽٚؼ٠خ ٌٍؼٍّ١خ اٌؽلبث١خ ِب (ٍٟ٠ػٞاك:)33-31:2012 ،
 الييكل التنظيمي :هف أجؿ أف ٓحقؽ ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ أٌدافً الهﺓعمقﺑ ﺏﺍلﺓحكـ فْ الهؤسسﺑوحهﺍٓﺑ اٖصوؿ وضهﺍف ىوعٓﺑ العهمٓﺍت وﺓشجٓع العهؿ ﺏكفﺍءة واٚلﺓزاـ ﺏﺍلسٓﺍسﺍت
اٚدارٓﺑ ٓجب ﺓوافر ٌٓكؿ ﺓىظٓهْ ٓوضح حجـ الهؤسسﺑ وطﺏٓعﺓٍﺍ واٚخﺓصﺍصﺍت
الهﺓواجدة فٍٓﺍ وٓحدد الدواﺋر واٖقسﺍـ وﺓحدٓد الهسؤولٓﺍت وﺓقسٓـ اٖعهﺍؿ.
 اجراءات تنظيمية وادارية :ﺓخﺓص ﺏأوجً الىشﺍط داخؿ الهىظهﺑ فىجد اجراءات ﺓخصاٖداء ا٘داري هف خٛؿ ﺓحدٓد اٚخﺓصﺍصﺍت وﺓقسٓـ واجﺏﺍت العهؿ داخؿ كؿ إدارة ﺏهﺍ
ٓضهف فرض رقﺍﺏﺑ عمِ كؿ شخص ﺏداخمٍﺍ.
 تقسيم العمل وتحديد االختصاصات :حٓث إف الﺓقسٓـ الجٓد لمعهؿ داخؿ الهؤسسﺑ ٓهىعﺓداخؿ اٚخﺓصﺍصﺍت وﺓضﺍرﺏٍﺍ وﺏﺍلﺓﺍلْ ٓقمؿ هف درجﺑ وقوع اٖخطﺍء والﺓٛعب والسرقﺑ.
ٕ٘ٚبن ِٓ اٌّمِٛبد االقبق١خ ٌٍؽلبثخ ػٍِ ٝكز ٜٛاٌعٌٚخ ِٕٙب (هرشود:)89 :2014 ,
 تفعيل ديوان الرقابة العام :ﺏﺍعﺓﺏﺍري الجٍﺍز اٖعمِ لمرقﺍﺏﺑ فْ فمسطٓف حٓث أىً ٓشكؿ
الرافعﺑ اٖسﺍسٓﺑ لمىظﺍـ الدٓهقراطْ والهعزز لدور الرقﺍﺏﺑ فْ الهحﺍفظﺑ عمِ اٖصوؿ
والههﺓمكﺍت.

 مساندة ىيئة مكافحة الفساد :ودعـ دورٌﺍ فْ هحﺍرﺏﺑ الجراﺋـ الهخمﺑ ﺏواجﺏﺍت الوظٓفﺑ
العﺍهﺑ.

 الرقابة القضائية :ﺏحٓث ٓجب هىحٍﺍ صٛحٓﺍت الﺏث فْ القضﺍٓﺍ الﺓْ ﺓحوؿ إلٍٓﺍ دوف
ﺓأﺕٓر هف قﺏؿ أصحﺍب الىفوذ.

 تفعيل الرقابة البرلمانية :وخﺍصﺑ عمِ اٖجٍزة الﺓىفٓذٓﺑ فْ الدولﺑ هف خٛؿ اٚطٛع
عمِ أعهﺍؿ السمطﺑ الﺓىفٓذٓﺑ وسٓﺍسﺓٍﺍ العﺍهﺑ والﺓأكد هف الﺓزاهٍﺍ ﺏﺍلقواىٓف واٖىظهﺑ.
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ِ :2.3.2جبظب اٌؽلبثخ:

ٌىﺍؾ عدة هﺏﺍدئ لمرقﺍﺏﺑ ﺓسﺍٌـ فْ زٓﺍدة فعﺍلٓﺓٍﺍ وﺓحقٓؽ أٌدافٍﺍ ,وهف أٌـ ﺓمؾ الهﺏﺍدئ هﺍ ٓمْ

(عموـ

الﺓجﺍرة:)2015 ,

ِ -1جعأ اإلقٙبَ ثدٙع ِهزؽن ٔس ٛأ٘عاف إٌّهأح:

إف ٌدؼ وظٓفﺑ الرقﺍﺏﺑ ٌو العهؿ عمِ الوصوؿ واىجﺍز أٌداؼ الهىشأة هف خٛؿ هقﺍرىﺑ اٖداء
الفعمْ ﺏﺍلهخطط.
ِ -2جعأ ٚضغ اٌّؼب١٠ؽ:

لكْ ﺓكوف الرقﺍﺏﺑ فعﺍلﺑ ٓجب وضع الهعﺍٓٓر الصحٓحﺑ والهٛﺋهﺑ.
ِ -3جعأ رسع٠ع ٚٚضغ ِؽاوؿ ؼلبثخ اقزؽار١د١خ:

والغرض هف ﺓحدٓد ٌذي الهراكز الرقﺍﺏٓﺑ ٌْ ضﺏط ورقﺍﺏﺑ أىشطﺑ اٖعهﺍؿ الﺓْ ﺓؤدى إلِ هعرفﺑ
اٚىحرافﺍت عف الهعﺍٓٓر الهوضوعﺑ.
ِ -4جعأ رًس١ر االٔسؽافبد :
إف الوظٓفﺑ ا٘دارٓﺑ لمرقﺍﺏﺑ ﺓكهف فْ اﺓخﺍذ ا٘جراءات الﺓصحٓحٓﺑ الهىﺍسﺏﺑ لٛىحرافﺍت الهحﺓهمﺑ
أو العﺍدٓﺑ ﺏعد هطﺍﺏقﺓٍﺍ ﺏﺍلخطط الهوضوعﺑ .
ِ -5جعأ ِؽٔٚخ اٌؽلبثخ :

فعهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ هﺕؿ الخطﺑ ٓجب أف ٓﺓـ ﺓصهٓهٍﺍ ﺏحٓث ﺓكوف هىﺍسﺏﺑ وقﺍﺏمﺑ لهواجٍﺑ الظروؼ
الهﺓغٓرة لٓﺓـ إضﺍفﺑ الﺓعدٓٛت الٛزهﺑ عمٍٓﺍ.
ِ -6جعأ االٔكدبَ اٌٛﻅ١ف :ٟ

إف ىظـ الرقﺍﺏﺑ الﺓْ ٓﺓـ ﺓصهٓهٍﺍ ﺏكفﺍءة ٓجب أف ﺓكوف هىسجهﺑ هع الﺏىٓﺍف الﺓىظٓهْ.
ِ -7جعأ ِٕبقجخ األٔظّخ اٌؽلبث١خ:

إف اٖىظهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ٓجب أف ﺓعكس الهٍﺍـ أو الوظﺍﺋؼ الﺓْ صههت هف أجمٍﺍ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ سﺓكوف
ذات قٓهﺑ وﺓسﺍعد الهدراء فْ إىجﺍز الهٍﺍـ الهحددة.
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اٌّجسث اٌؽاثغ
:4.2اٌؽلبثخ ف ٟاٌمطبع اٌسىِٟٛ

 :1.4.2اٌمطبع اٌسى:ِٟٛ
ُٓعرؼ القطﺍع الحكوهْ فْ أي دولﺑ ﺏأىً "ذلؾ القطﺍع الذي ٓعهؿ عمِ ﺓقدٓـ خدهﺍت أسﺍسٓﺑ

هطموﺏﺑ لضهﺍف الىظﺍـ العﺍـ ,وٓصعب ﺓسوٓقٍﺍ لٗفراد ﺏﺕهف هﺕؿ الدفﺍع والعدالﺑ واٖهف الداخمْ,
وعﺍدة هﺍ ﺓهولٍﺍ الهوازىﺑ العﺍهﺑ لمدولﺑ والﺓْ ﺓؤهف إٓراداﺓٍﺍ ﺏﺍلدرجﺑ اٖولِ هف الضراﺋب
الهفروضﺑ عمِ الشعب لمهسﺍٌهﺑ فْ ﺓحهؿ ىفقﺍت الخدهﺍت العﺍهﺑ (كٛب.)80 :2004 ,
وٓﺓشكؿ القطﺍع الحكوهْ الفمسطٓىْ هف هؤسسﺍت السمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ والﺓْ رغـ
عدـ وجود إطﺍر ﺓىظٓهْ أو ٌٓكؿ إداري هعﺓهد لٍﺍ ,إ ٚأىٍﺍ ﺓﺓكوف هف العدٓد هف الو ازرات
والٍٓﺋﺍت والسمطﺍت والهؤسسﺍت العﺍهﺑ (اٖغﺍ.)52 :2015 ,
والرقﺍﺏﺑ فْ القطﺍع الحكوهْ ﺓكوف شﺍهمً ,وغٓر ﺓفصٓمٓﺑ وﺓهﺍرس ﺏواسطﺑ أجٍزة هسﺓقمﺑ
وهﺓخصصﺑ كؿ هىٍﺍ ٓﺏﺍشر الرقﺍﺏﺑ عمِ ىوع هعٓف هف الىشﺍط الحكوهْ ﺏهﺍ ٓكفؿ اٚطهﺋىﺍف إلِ
أف الجٍﺍز ا٘داري لمهىظهﺑ أو الهىشأة ٓ ٚخﺍلؼ القواىٓف وٓسﺍٓر الخطط العﺍهﺑ لمدولﺑ ,وٓﺓوقؼ
وجود أجٍزة الرقﺍﺏﺑ عمِ عدة اعﺓﺏﺍرات فْ هقدهﺓٍﺍ (الىهٓﺍف:)49: 2003 ,
 .1ىظﺍـ الحكـ وطﺏٓعﺑ الﺓىظٓـ الحكوهْ القﺍﺋـ.
 .2الفمسفﺑ الﺓْ ﺓقوـ عمٍٓﺍ الرقﺍﺏﺑ.
 .3هدى ﺓوافر أىواع الرقﺍﺏﺑ اٖخرى.
 .4هدى ﺓوافر إهكﺍىﺍت الرقﺍﺏﺑ وخﺍصﺑ هﺍ ٓﺓعمؽ هىٍﺍ ﺏﺍلعىصر الﺏشري الكفؤ.
 .5اٚﺓجﺍٌﺍت السﺍﺋدة ﺏصدد الرقﺍﺏﺑ والعهؿ الحكوهْ.
وٌىﺍؾ العدٓد هف الدفﺍﺓر الهحﺍسﺏٓﺑ ,والسجٛت الرقﺍﺏٓﺑ الﺓْ ﺓوزع عمِ الوحدات الحكوهٓﺑ
لضهﺍف إﺕﺏﺍت العهمٓﺍت والرقﺍﺏﺑ عمٍٓﺍ (الىظﺍـ الهﺍلْ لمو ازرات والهؤسسﺍت
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العﺍهﺑ:)2015,

أوالً  -الدفاتر المحاسبية
 .1دفﺓر الٓوهٓﺑ العﺍهﺑ.
 .2دفﺓر ٓوهٓﺑ صىدوؽ الهصﺍرٓؼ الىﺕرٓﺑ.
 .3دفﺓر اٖسﺓﺍذ العﺍـ.
 .4دفﺓر أسﺓﺍذ هسﺍعد ا٘ٓرادات.
 .5دفﺓر أسﺓﺍذ هسﺍعد الىفقﺍت.
 .6دفﺓر أسﺓﺍذ اٖهﺍىﺍت.
السمؼ.
 .7دفﺓر أسﺓﺍذ ُ

ثانياً  -السجالت الرقابية
 .1سجؿ هراقﺏﺑ الهخصصﺍت.
 .2سجؿ الرخص وسىدات القﺏض واٖوراؽ ذات القٓهﺑ.
 .3سجؿ الهشﺍرٓع.
 .4سجؿ الشٓكﺍت الراجعﺑ.
 :2.4.2األخٙؿح اٌؽلبث١خ ف ٟاٌمطبع اٌسى ِٟٛاٌفٍكط:ٟٕ١
ىظ اًر ٌٖهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ عمِ الهسﺓوى الحكوهْ وعمِ الهسﺓوى العﺍـ ,فقد حرصت السمطﺑ
الفمسطٓىٓﺑ عمِ ﺓشكٓؿ أجٍزة رقﺍﺏٓﺑ هخﺓمفﺑ ,هىٍﺍ أجٍزة ﺓﺓﺏع لمو ازرات والهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ
الهخﺓمفﺑ ,وهىٍﺍ أجٍزة هسﺓقمﺑ ﺏذاﺓٍﺍ عف الحكوهﺑ وذلؾ ضهﺍىﺍً لمىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ .
وقد قﺍهت اٖجٍزة الحكوهٓﺑ فْ السمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,وضهف ﺓشكٓٛﺓٍﺍ ا٘دارٓﺑ ﺏإىشﺍء دواﺋر
رقﺍﺏﺑ داخمٓﺑ ﺓﺓﺏع الجٍﺍز الحكوهْ ,وﺓقوـ ﺏهراقﺏﺑ كﺍفﺑ الﺓصرفﺍت الهﺍلٓﺑ ,وﺓهﺕمت ٌذي الدواﺋر
فْ ىوعٓف :النوع األوي رقﺍﺏﺑ و ازرة الهﺍلٓﺑ ,وهٍهﺓٍﺍ ﺏسط رقﺍﺏﺓٍﺍ الهﺍلٓﺑ عمِ كﺍفﺑ اٖجٍزة
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الحكوهٓﺑ فْ السمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,والنوع الثاني وحدات الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ داخؿ كؿ جٍﺍز حكوهْ,
وﺓكوف هٍهﺓٍﺍ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ عمِ ﺓصرفﺍت الجٍﺍز(ﺏشىﺍؽ.)13 :2001 ,

أٚالً  :ؼلبثخ ٚؾاؼح اٌّبٌ١خ:

ﺓقوـ و ازرة الهﺍلٓﺑ ﺏدور الهراقب لجهٓع الهؤسسﺍت العﺍهﺑ ,وخﺍصﺑ الﺓْ ﺓعد هوازىﺑ سىوٓﺑ هعﺓهدة

هف الهجمس الﺓشرٓعْ ﺏواسطﺑ و ازرة الهﺍلٓﺑ ,وﺓكوف ﺓمؾ الرقﺍﺏﺑ هﺓهﺕمﺑ فْ هﺍ ٓمْ (الىظﺍـ الهﺍلْ
لمو ازرات والهؤسسﺍت العﺍهﺑ)2015 ,
 -1هىﺍقشﺑ الهوازىﺑ الﺓقدٓرٓﺑ لمو ازرات هف خ ٍٛداﺋرة الهوازىﺑ العﺍهﺑ ﺏوازرة الهﺍلٓﺑ.
 -2هراجعﺑ الحسﺍﺏﺍت لمو ازرات ,واقفﺍٍ السمؼ هف خ ٍٛداﺋرة الرقﺍﺏﺑ والﺓدقٓؽ الداخمْ.
كما وتتمثل الرقابة المالية في وزارة المالية في ما يمي (و ازرة الهﺍلٓﺑ:)2015 ,
 .1الرقﺍﺏﺑ عمِ ىفقﺍت الدواﺋر سواء الههولﺑ هف الهوازىﺑ العﺍهﺑ أو هف الهىح.
 .2الﺓأكد هف صحﺑ ﺓقﺍرٓر ا٘ىفﺍؽ الشٍرٓﺑ قﺏؿ رفعٍﺍ لمجٍﺍت الهخﺓصﺑ.
 .3رقﺍﺏﺑ هقﺏوضﺍت وآرادات الدواﺋر لمﺓأكد هف قٓهﺓٍﺍ الصحٓحﺑ وجﺏﺍٓﺓٍﺍ فْ الوقت الهحدد.
 .4الﺓأكد هف صحﺑ ﺓقﺍرٓر ا٘ٓرادات الشٍرٓﺑ قﺏؿ رفعٍﺍ لمجٍﺍت الهخﺓصﺑ.
 .5رقﺍﺏﺑ الهطﺍﺏقﺍت (الﺓسوٓﺍت) الﺏىكٓﺑ لحسﺍﺏﺍت ا٘ٓرادات والىفقﺍت والهىح.
 .6الهشﺍركﺑ فْ ﺓقٓٓـ الهىح والهسﺍعدات العٓىٓﺑ والهشﺍركﺑ فْ لجﺍف الجرد وا٘ﺓٛؼ.
 .7الفحص الفجﺍﺋْ لمصىﺍدٓؽ والعٍدة والهوجودات الﺕﺍﺏﺓﺑ فْ الدواﺋر.

 رقابة اإلدارة العامة لمتدقيق الداخمي
ىص الىظﺍـ الهﺍلْ لمهؤسسﺍت العﺍهﺑ فْ الهﺍدة ( )151عمِ أف ﺓىشأ فْ و ازرة الهﺍلٓﺑ داﺋرة
هخﺓصﺑ ﺓﺓﺏع وزٓر الهﺍلٓﺑ ,وﺓؤد ١هٍﺍهٍﺍ وفقًﺍ لىظﺍـ الﺓدقٓؽ الهﺍلْ الداخمْ الذ ١ﺓضعً و ازرة
الهﺍلٓﺑ ,وذلؾ لضهﺍف اٚسﺓخداـ الهٛﺋـ واٚقﺓصﺍد ١لمهوارد العﺍهﺑ ,ولضهﺍف الﺓزاـ كؿ الدواﺋر
ووحداﺓٍﺍ ﺏﺍ٘ىفﺍم وفؽ الﺓشرٓعﺍت الهﺍلٓﺑ الهعﺓهدة (اٖغﺍ.)71 :2015,
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ولقد ىصت الهﺍدة( )63هف قﺍىوف ﺓىظٓـ الهوازىﺑ العﺍهﺑ والشؤوف الهﺍلٓﺑ رقـ ( )7لسىﺑ 1998
عمِ هﺍ ٓمْ( ﺓضع الو ازرة ىظﺍهﺍً لمﺓدقٓؽ الهﺍلْ الداخمْ لضهﺍف اٚسﺓخداـ الهٛﺋـ واٚقﺓصﺍدي
لمهوارد العﺍهﺑ ولضهﺍف الﺓزاـ كؿ الو ازرات والهؤسسﺍت العﺍهﺑ ووحداﺓٍﺍ ﺏﺍ٘ىفﺍؽ وفؽ الﺓشرٓعﺍت
الهﺍلٓﺑ وٓكوف لمو ازرة سمطﺑ الﺓفﺓٓش فْ أي وقت عمِ السجٛت الهحﺍسﺏٓﺑ لٓٙرادات والىفقﺍت
لكؿ الو ازرات والهؤسسﺍت العﺍهﺑ والصىﺍدٓؽ الخﺍصﺑ (قﺍىوف ﺓىظٓـ الهوازىﺑ العﺍهﺑ والشﺋوف
الهﺍلٓﺑ :1998 ,الهﺍدة .)63
وﺓعﺓﺏر ا٘دارة العﺍهﺑ لمﺓدقٓؽ الداخمْ هف أٌـ ا٘دارات الهسﺍىدة لعهؿ وزٓر الهﺍلٓﺑ والﺓْ
ﺓﺓولِ هٍﺍـ الﺓدقٓؽ والرقﺍﺏﺑ عمِ كﺍفﺑ عهمٓﺍت و ازرة الهﺍلٓﺑ وىشﺍطﺍت الو ازرات والهؤسسﺍت غٓر
الو ازرٓﺑ الﺓْ ٓ ٚوجد ﺏٍﺍ دواﺋر ﺓدقٓؽ داخمْ ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ إلِ ﺓىفٓذ عهمٓﺑ الﺓحوؿ إلِ الٛهركزٓﺑ
فْ أعهﺍؿ الﺓدقٓؽ الداخمْ ,وﺓﺓﺏع ا٘دارة العﺍهﺑ لوزٓر الهﺍلٓﺑ هﺏﺍشرة حٓث ﺓرفع ﺓقﺍرٓرٌﺍ ﺏﺍىﺓظﺍـ
لموزٓر(و ازرة الهﺍلٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ.)2015 ,

ٚ زعاد اٌؽلبثخ ظاضً األخٙؿح اٌسى١ِٛخ

قﺍهت العدٓد هف الو ازرات واٖجٍزة الحكوهٓﺑ الهخﺓمفﺑ فْ السمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ ﺏإىشﺍء
وحدات خﺍصﺑ ﺏﺍلرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ ,وذلؾ ٘حكﺍـ الرقﺍﺏﺑ عمِ اسﺓخداـ الهﺍٍ العﺍـ ,وﺓفعٓؿ أىظهﺑ

الضﺏط الداخمْ لﺓسٍٓؿ هٍهﺑ الرقﺍﺏﺑ هف قﺏؿ و ازرة الهﺍلٓﺑ ههﺕمﺑ ﺏهدٓرٓﺑ الرقﺍﺏﺑ والﺓدقٓؽ ,وكذلؾ
لﺓسٍٓؿ هٍهﺑ الرقﺍﺏﺑ الخﺍرجٓﺑ عف طرٓؽ دٓواف الرقﺍﺏﺑ (ﺏشىﺍم.)18 :2001 ,

ثبٔ١بً:األخٙؿح اٌطبؼخ١خ اٌّطزًخ ثبٌؽلبثخ

 رقابة السمطة التشريعية ( المجمس التشريعي)
وفقﺍ ٖحكﺍـ الهﺍدة (  ) 47هف القﺍىوف اٖسﺍسْ لمسمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ فﺍف "الهجمس الﺓشرٓعْ ٌو

السمطﺑ الﺓشرٓعٓﺑ الهىﺓخﺏﺑ وٓﺓولِ هٍﺍهً الﺓشرٓعٓﺑ والرقﺍﺏٓﺑ فْ الهرحمﺑ اٚىﺓقﺍلٓﺑ عمِ الوجً
الهﺏٓف فْ ىظﺍهً الداخمْ".
وٓﺓهﺕؿ الدور الرقﺍﺏْ لمهجمس الﺓشرٓعْ ﺏﺍلرقﺍﺏﺑ عمِ السٓﺍسﺍت الحكوهٓﺑ العﺍهﺑ فْ جهٓع
الهجﺍٚت ,وشﺓِ الحقوؿ السٓﺍسٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ والﺕقﺍفٓﺑ واٖهىٓﺑ ,والﺓأكد هف
الﺓزاهٍﺍ ﺏﺍلسٓﺍسﺍت العﺍهﺑ ,وٓﺏﺍشر الهجمس الﺓشرٓعْ الفمسطٓىْ رقﺍﺏﺓً عمِ أعهﺍؿ السمطﺑ
الﺓىفٓذٓﺑ ﺏصور وأشكﺍؿ هﺓعددة هف أٌهٍﺍ (كٛب:)90 :2004 ,
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 )1إصدار القواىٓف والﺓشرٓعﺍت الهىظهﺑ لٗعهﺍؿ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ لو ازرات وهؤسسﺍت السمطﺑ.
 )2هىﺍقشﺑ واعﺓهﺍد الهوازىﺑ العﺍهﺑ والحسﺍﺏﺍت الخﺓﺍهٓﺑ لمسمطﺑ.
 )3هسﺍءلﺑ الوزراء ,هف خٛؿ ﺓوجًٓ اٖسﺋمﺑ أو اٚسﺓجواب أو الهىﺍقشﺑ لموزراء حوؿ أي قضٓﺑ
ﺓﺓعمؽ ﺏأداء و ازرﺓٍـ ,أو أي قضٓﺑ ﺓٍـ الهواطف لٍﺍ عٛقﺑ ﺏٍذي الو ازرة.
 )4لجﺍف الﺓحقٓؽ وﺓقصْ الحقﺍﺋؽ ,وٌْ ﺓشكؿ لهعﺍلجﺑ هوضوع هعٓف ﺓكوف فًٓ الهعموهﺍت
الهﺓوفرة غٓر كﺍفٓﺑ أو غٓر هوﺕوؽ ﺏٍﺍ.
 )5المجﺍف الداﺋهﺑ ﺏﺍلهجمس ك ٌؿ فْ هجﺍؿ الىشﺍط الهخﺓص ﺏهراقﺏﺓً.

 رقابة السمطة القضائية:
وٓعﺓﺏر القضﺍء والذي ٓﺓهﺕؿ فْ الهحﺍكـ ,هف أٌـ أجٍزة الرقﺍﺏﺑ فْ الدولﺑ ,حٓث أف جٍﺍز
القضﺍء الهسﺓقؿ والﺏعٓد عف ٌٓهىﺑ السمطﺑ الﺓىفٓذٓﺑ ٓكوف لً القدرة عمِ حهﺍٓﺑ الهﺍؿ العﺍـ
وحهﺍٓﺑ ههﺓمكﺍت الدولﺑ وهواردٌﺍ العﺍهﺑ هف العﺏث والىٍب واسﺓغٛلٍﺍ لمهصﺍلح الشخصٓﺑ.
وٓقصد ﺏﺍلرقﺍﺏﺑ القضﺍﺋٓﺑ أف ُٓعٍد ﺏعهمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ إلِ ٌٓﺋﺑ قضﺍﺋٓﺑ ﺓىظر فْ هدى هطﺍﺏقﺑ

القواىٓف لمدسﺓور ,وﺓُصدر فْ ٌذا الصدد حكهﺍً قضﺍﺋٓﺍً (الهدٌوف.)18 :2014 ,

 رقابة ديوان الموظفين العام:
أُىشأ دٓواف الهوظفٓف العﺍـ ﺏهوجب قرار رﺋﺍسْ رقـ ( )131لسىﺑ  ,1994وٌو الجٍﺑ الﺓْ
ﺓﺓولِ الرقﺍﺏﺑ عمِ ىظـ واجراءات شؤوف الخدهﺑ الهدىٓﺑ وفقﺍ ٖحكﺍـ قﺍىوف الخدهﺑ الهدىٓﺑ
لسىﺑ 1998ـ.

وهف الزاوٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ يمارس الديوان االختصاصات التالية (دٓواف الهوظفٓف العﺍـ:)2015,
 .1هراقﺏﺑ ﺓطﺏٓؽ أحكﺍـ قﺍىوف الخدهﺑ الهدىٓﺑ والﺓحقؽ هف ﺓطﺏٓؽ الدواﺋر الحكوهٓﺑ لسﺍﺋر
ﺓشرٓعﺍت الخدهﺑ الهدىٓﺑ ﺏصورة سمٓهﺑ.
 .2وضع القواعد العﺍهﺑ لعهمٓﺑ اخﺓٓﺍر الهوظفٓف فْ هخﺓمؼ الدواﺋر الحكوهٓﺑ وأسس اخﺓٓﺍر
اٖشخﺍص الهؤٌمٓف لمخدهﺑ فْ الوظﺍﺋؼ العﺍهﺑ وهراقﺏﺑ الﺓىفٓذ لمﺓأكد هف حرٓﺑ اٚخﺓٓﺍر
وهوضوعٓﺓً.
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 .3وضع السٓﺍسﺑ العﺍهﺑ لقٓﺍس كفﺍءة الهوظفٓف فْ الخدهﺑ الهدىٓﺑ ووضع الهعﺍٓٓر والىهﺍذج
الﺓْ ﺓسﺓخدـ لقٓﺍس الكفﺍءة الﺓْ ﺓمﺓزـ ﺏٍﺍ الدواﺋر الحكوهٓﺑ.
 .4دراسﺑ أسﺍلٓب العهؿ وا٘جراءات فْ اٖجٍزة ا٘دارٓﺑ والعهؿ عمِ ﺓطوٓرٌﺍ وﺓﺏسٓطٍﺍ.
 .5هﺓﺍﺏعﺑ إدارة شؤوف الهوظفٓف فْ هخﺓمؼ الدواﺋر الحكوهٓﺑ وﺓوجٍٍٓﺍ إلِ أفضؿ الطرؽ لﺓىفٓذ
اٖىظهﺑ والمواﺋح والق اررات الهﺓعمقﺑ ﺏشؤوف الهوظفٓف ,وضﺏط السجٛت الخﺍصﺑ ﺏﺍلﺓعٓٓىﺍت
والﺓرقٓﺍت والىقؿ والعقوﺏﺍت الﺓأدٓﺏٓﺑ ,وغٓر ذلؾ هف اٖهور الهﺓعمقﺑ ﺏشؤوف الخدهﺑ الهدىٓﺑ.

 رقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية:
ٓعﺓﺏر دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ الجٍﺍز اٖعمِ لمرقﺍﺏﺑ فْ فمسطٓف وٓشكؿ أحد أﺏرز
هؤسسﺍت الرقﺍﺏﺑ فٍٓﺍ ,ولقد أىشأ ﺓىفٓذاً ٖحكﺍـ القﺍىوف اٖسﺍسْ الفمسطٓىْ وٓﺓهﺓع ﺏﺍلشخصٓﺑ
اٚعﺓﺏﺍرٓﺑ الهسﺓقمﺑ واٌٖمٓﺑ القﺍىوىٓﺑ الكﺍهمﺑ لههﺍرسﺑ أعهﺍلً ,ولقد أعطِ القﺍىوف الدٓواف حؽ
اٚطٛع عمِ كﺍفﺑ الﺓقﺍرٓر والهعموهﺍت والﺏٓﺍىﺍت الواردة هف الهوظفٓف ,ولً أف ٓطمب ﺓزوٓدي
ﺏكؿ هﺍ ٓرٓد اٚطٛع عمًٓ هف هعموهﺍت وآضﺍحﺍت هف جهٓع الدواﺋر الحكوهٓﺑ ههﺍ لً عٛقﺑ
ﺏأعهﺍلٍﺍ (دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ.)1 :2004 ,
ٓﺓضح ههﺍ سﺏؽ أٌهٓﺑ اٖجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ ( الداخمٓﺑ والخﺍرجٓﺑ ) ودورٌﺍ فْ هكﺍفحﺑ الفسﺍد
الهﺍلْ وا٘داري وحهﺍٓﺑ ههﺓمكﺍت الدولﺑ والهﺍؿ العﺍـ ,وهدى أٌهٓﺑ وجود أجٍزة رقﺍﺏٓﺑ هسﺓقمﺑ
قﺍدرة عمِ ا٘شراؼ والهﺓﺍﺏعﺑ والرقﺍﺏﺑ دوف ﺓأﺕٓر خﺍرجْ أو ﺓدخؿ هف الهؤسسﺍت اٖخرى .
 :3.4.2ضًبئى إٌظبَ اٌؽلبث ٟاٌفؼبي:
ٓعد وجود ىظﺍـ رقﺍﺏْ فعﺍؿ شرطﺍً ٚزهﺍً لضهﺍف ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهىشودة لمرقﺍﺏﺑ ,واف هﺕؿ
ٌذا الىظﺍـ ٓىﺏغْ أف ٓشهؿ ﺓحدٓداً واضحﺍً لٗجٍزة والهعدات أو الوسﺍﺋؿ أو اٖشخﺍص
الهسﺋولٓف عف الهٍهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ,وضروري جداً أف ﺓكوف ٌذي الوسﺍﺋؿ وٌؤٚء اٖشخﺍص لدٍٓـ
الصٛحٓﺍت وا٘هكﺍىٓﺍت الكﺍفٓﺑ ٘ﺓهﺍـ هٍﺍهٍـ ﺏﺍلشكؿ الصحٓح (الغماري.)28 :2009 ,
 ِٓٚأُ٘ اٌطًبئى ٚاٌهؽٚط اٌٛاخت رٛفؽ٘ب ف٘ ٟػا إٌظبَ )ؽَ .)49 :2006،ٕٞ
 -1اٌّالءِخ :
ﺏحٓث ٓجب أف ٓﺓٛءـ الىظﺍـ وطﺏٓعﺑ الىشﺍط الذي ﺓﺓـ عمًٓ الرقﺍﺏﺑ ,فﺍلهىشأة الكﺏٓرة فْ الحجـ
ﺏحﺍجﺑ إلِ جٍﺍز رقﺍﺏْ أكﺏر حجهﺍً هف الجٍﺍز الواجب اسﺓخداهً فْ هىشأة أعهﺍلٍﺍ هحدودة.
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 -2اٌؽلبثخ اٌّكزّؽح 
ﺏحٓث ﺓعهؿ عمِ كشؼ اٖخطﺍء ﺏسرعﺑ ,وهعرفﺑ أسﺏﺍﺏٍﺍ وﺓحدٓد الهسؤولٓف عف ٌذي اٖخطﺍء,
واﺏٛغ الجٍﺍت الهعىٓﺑ ﺏذلؾ ﺏأقصِ سرعﺑ ههكىﺑ ,هف أجؿ اﺓخﺍذ ا٘جراءات الﺓصحٓحٓﺑ
وﺓصحٓح هسﺍر الﺓىفٓذ لعدـ ﺓكرار وقوع الخطأ فْ الهسﺓقﺏؿ.
 -3رٛاؾْ اٌزىبٌ١ف ِغ اٌّؽظٚظ :
فﺍلﺓكﺍلٓؼ الهﺏذولﺑ لﺓوفٓر ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ ٚﺏد وأف ﺓﺓىﺍسب هع الفواﺋد الهحققﺑ هف وجودي,
فﺍلهدٓر الذي ٓﺏذؿ جٍوداً كﺏٓرة فْ اكﺓشﺍؼ سﺏب لخطأ ﺏسٓط وٓسﺏب ﺓعطٓؿ العهؿ وٓزٓد هف
ٍ
ﺏشكؿ كﺏٓر ,فٍو فْ ٌذي الحﺍلﺑ ٓ ٚؤدي رقﺍﺏﺑ فعﺍلﺑ ,واىهﺍ ٓزٓد هف الﺓكﺍلٓؼ عف العﺍﺋد
الﺓكمفﺑ

الهحقؽ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ﺓصﺏح الرقﺍﺏﺑ فْ ٌذي الحﺍلﺑ غٓر اقﺓصﺍدٓﺑ.
 -3اٌّؽٔٚخ :
فﺍلهعﺍٓٓر الهسﺓخدهﺑ فْ الرقﺍﺏﺑ ٓجب أف ﺓكوف هرىﺑ ,فإذا ﺓغٓرت الظروؼ ٓهكف ﺓغٓٓرٌﺍ ٖف
ٌذي الظروؼ قد  ٚﺓكوف هﺓوقَّعﺑ عىد الﺓخطٓط ووضع الهعﺍٓٓر ,لذلؾ فﺍلىظﺍـ الرقﺍﺏْ ٓجب أف
ﺓﺓوفَّر فًٓ خﺍصٓﺑ الهروىﺑ لكْ ٓﺏقِ هحﺓفظﺍً ﺏكفﺍءﺓً عىد حدوث ظروؼ طﺍرﺋﺑ ,ولٓكوف قﺍد اًر
عمِ هواجٍﺑ الخطط الهﺓغٓرة.
 -5اٌٛضٛذ ٚقٌٛٙخ اٌف:ُٙ
َّ
ٖىً رﺏهﺍ ٓصهـ ىظﺍـ رقﺍﺏْ وﺓسﺓخدـ فًٓ اٖسﺍلٓب الرٓﺍضٓﺑ وا٘حصﺍﺋٓﺑ ولكىً غٓر هفٍوـ
ﺏﺍلىسﺏﺑ لمهسؤولٓف عف اسﺓخداهً ,فْ ٌذي الحﺍلﺑ لف َّ
ٓﺓهكف ٌذا الىظﺍـ هف ﺓحقٓؽ أٌدافً ىظ اًر
لعدـ فٍهًٌ ,ىﺍ ٚﺏد هف شرح الىظﺍـ لٍؤٚء وﺓدرٓﺏٍـ عمًٓ.
كذلك من أبرز مكونات النظام الرقابي الفعال (الغهﺍري:)28 :2009 ,
اٖشخﺍص الذٓف ٓقوهوف ﺏﺍلعهؿ الرقﺍﺏْ ,اٖدوات والوسﺍﺋؿ الهىﺍسﺏﺑ لٍذا العهؿ ,الصٛحٓﺍت
الههىوحﺑ لٍؤٚء اٖشخﺍص ,ا٘جراءات الرقﺍﺏٓﺑ الواضحﺑ.
ويرى الباحث أف هف أٌـ خصﺍﺋص الىظﺍـ الرقﺍﺏْ الفعﺍؿ :هىﺍسﺏﺓً وهٛﺋهﺓً لطﺏٓعﺑ سٓر
العهمٓﺍت داخؿ الهؤسسﺑ ,اضﺍفﺑ الِ سٍولﺑ ا٘جراءات الهﺓﺏعﺑ فْ ﺓطﺏٓؽ ٌذا الىظﺍـ.
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ِ :4.4.2ؼٛلبد اٌؼٍّ١خ اٌؽلبث١خ:
رغـ اقﺓىﺍع الجهٓع ﺏأٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ ودورٌﺍ فْ عهمٓﺑ ا٘صٛح والﺓىهٓﺑ ,ورغـ إقرار الجهٓع
ﺏﺍلحﺍجﺑ لىظﺍـ رقﺍﺏْ فعﺍؿ ٓعهؿ عمِ حفظ الهوارد والحد هف حﺍٚت الفسﺍد الهﺍلْ وا٘داري ,إٚ
أف ٌىﺍؾ عواهؿ وهعٓقﺍت قد ﺓحوؿ دوف ىجﺍح أىظهﺑ الرقﺍﺏﺑ.
ومن أىم معيقات العممية الرقابية:
معيقات ضعف األداء :وٌْ الهرﺓﺏطﺑ ﺏأداء جٍﺍت الرقﺍﺏﺑ واٖجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ وهﺍ ٓشوﺏٍﺍ هف
ضعؼ وهشكٛت ﺓؤﺕر عمِ فعﺍلٓﺑ أداﺋٍﺍ ,كأف ٓكوف ٌدؼ الرقﺍﺏﺑ ﺓصٓد اٖخطﺍء ولٓس كشفٍﺍ
وهعﺍلجﺓٍﺍ (هرشود.)67 :2014 ,
ولقد أورد ﺏﺍعموي ( )76-75 :2008أىم معوقات العممية الرقابية في العناصر التالية:
 عدـ وضوح الىظﺍـ الرقﺍﺏْ وا٘جراءات الرقﺍﺏٓﺑ الهﺓخذة هف قﺏؿ الجٍﺍز الرقﺍﺏْ.
 عدـ الﺓفرقﺑ ﺏٓف اٖخطﺍء الواجب الوقوؼ عمٍٓﺍ وﺏٓف ﺓمؾ الﺓْ ٓجب الﺓغﺍضْ عىٍﺍ.
 قمﺑ وعْ القٓﺍدات ﺏأٌهٓﺑ العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ وأٌدافٍﺍ وأسﺍلٓﺏٍﺍ.
 عدـ هواكﺏﺑ اٖسﺍلٓب الرقﺍﺏٓﺑ الحﺍلٓﺑ لﺓطورات العهؿ.
 عدـ رضﺍ الهوظفٓف عف الىظﺍـ الرقﺍﺏْ لشعورٌـ أىً لﺓخوٓفٍـ ولٓس لهسﺍىدﺓٍـ.
كذلك من معوقات العممية الرقابية ما يمي (العرآشْ:)22 :2015 ,
 اإلفؽاط ف ٟاٌؽلبثخ :ﺏعض الهؤسسﺍت ﺓقوـ ﺏهراقﺏﺑ جهٓع الىشﺍطﺍت داخؿ الهؤسسﺑ ﺏهﺍ فْذلؾ الق اررات وأراء الشخصٓﺑ وٌذا قد ٓفٍهً الﺏعض ضغط لهىع الحرٓﺍت.
 ٔمى اٌّؽٔٚخ ٚردٕت رسًّ اٌّكإ١ٌٚخ :حٓث أف ﺏعض الهؤسسﺍت ٓﺓواجد فٍٓﺍ هفاٖشخﺍص الهقصرٓف الذٓف ٓرفضوف العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ,وفٍٓﺍ أشخﺍص ٓهﺓﺍزوف ﺏأداﺋٍـ الجٓد
وٓرفضوف كذلؾ ا٘جراءات الرقﺍﺏٓﺑ وٓعهموف عمِ هقﺍوهﺓٍﺍ لهﺍ ﺓحهمً ٌذي العهمٓﺑ هف كﺏت
لهشﺍعرٌـ وحرٓﺍﺓٍـ.
 اٌؽلبثخ االقزجعاظ٠خ :ﺏعض أىواع الرقﺍﺏﺑ ﺓكوف هﺕﺏطﺑ لهعىوٓﺍت العﺍهمٓف واىهﺍ جعمت فقطلمﺓضٓٓؽ عمٍٓـ  ٚهف أجؿ الﺓحسٓف والهﺓﺍﺏعﺑ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ٓعﺓﺏروف ﺓمؾ الرقﺍﺏﺑ اسﺓﺏدادٓﺑ
وغٓر صحٓحﺑ وٓعهموف عمِ هقﺍوهﺓٍﺍ.
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ٍِطى اٌفًً:
هف خٛؿ ٌذا الفصؿ ٓهكف القوؿ ﺏأف الرقﺍﺏﺑ وظٓفﺑ جوٌرٓﺑ ﺏﺍلىسﺏﺑ لٙدارة ,ﺓٍدؼ إلِ هطﺍﺏقﺑ
اٖداء الحﺍلْ هع العهمٓﺑ الﺓخطٓطٓﺑ وصو ًٚلٌٗداؼ الهرسوهﺑ ,كهﺍ وﺓعﺓﺏر الرقﺍﺏﺑ ذات أٌهٓﺑ
كﺏٓرة لمقٓﺍدات وهﺓخذي القرار فْ الهىظهﺍت الهخﺓمفﺑ لهسﺍٌهﺓٍﺍ فْ ﺓجىب الوقوع فْ اٖخطﺍء
والعهؿ عمِ هعﺍلجﺑ أوجً القصور إف وجدت ,كذلؾ الهسﺍٌهﺑ فْ عهمٓﺑ الﺓىهٓﺑ الهجﺓهعٓﺑ هف
خٛؿ الﺓأكد هف اسﺓغٛؿ الهوارد الهﺓﺍحﺑ سواء الهﺍدٓﺑ أو الﺏشرٓﺑ ,والحفﺍظ عمِ الهﺍؿ العﺍـ هف
خٛؿ الحد هف ا٘سراؼ غٓر الهﺏرر وحﺍٚت اٚخﺓٛس ,وهف خٛؿ هحﺍرﺏﺑ الفسﺍد الهﺍلْ
وا٘داري ,وهﺍ ﺓهﺕمً اٖىظهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ هف أٌهٓﺑ ﺏﺍلغﺑ فْ ﺓىهٓﺑ وﺓطوٓر العهؿ الحكوهْ والعهؿ
عمِ هحﺍرﺏﺑ الفسﺍد فْ الوظٓفﺑ العهوهٓﺑ ,كهﺍ جﺍء فْ الفصؿ ﺏٓﺍف ٌٖهٓﺑ العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ
وأٌدافٍﺍ ,كذلؾ الحدٓث عف أٌـ اٖدوات الرقﺍﺏٓﺑ ,ﺕـ جﺍء الحدٓث عف الرقﺍﺏﺑ فْ القطﺍع
الحكوهْ وٌو هف الهﺏﺍحث الرﺋٓسٓﺑ فْ ٌذا الفصؿ كوف هوضوع الدراسﺑ خﺍص ﺏﺍلو ازرات
الحكوهٓﺑ ,ﺕـ فْ الىٍﺍٓﺑ جﺍء الحدٓث عف خصﺍﺋص الىظﺍـ الرقﺍﺏْ الفعﺍؿ ,ﺕـ الحدٓث عف
هعوقﺍت العهمٓﺑ الرقﺍﺏٓﺑ.
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 :3اٌفًً اٌثبٌث
( ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ – فٍكط)ٓ١
 : 1.3المبحث األول (نشأة ديوان الرقابة وأىدافو).
 : 1.1.3هقدهﺑ عف الدٓواف وىشأﺓً .
 : 2.1.3أٌداؼ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.
 : 3.1.3اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ.
 : 2.3المبحث الثاني (اختصاصات ديوان الرقابة).
 : 1.2.3اخﺓصﺍصﺍت دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.

 : 3.3المبحث الثالث (الجيات الخاضعة لديوان الرقابة).
 : 1.3.3الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لمدٓواف.
 :2.3.3الﺓزاهﺍت الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لمدٓواف.
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اٌّجسث األٚي
 :1.3ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ
ِمعِخ:
ﺓعﺓﺏر رقﺍﺏﺑ الدولﺑ عمِ هؤسسﺍﺓً الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ هف أٌـ هظﺍٌر السٓﺍدة لمدولﺑ ,وأٌـ أسﺏﺍب
اٚسﺓقرار السٓﺍسْ واٚقﺓصﺍدي فْ الدولﺑ ,لذا فإف أي دولﺑ ﺓسعِ لضهﺍف اسﺓقرارٌﺍ فإىٍﺍ ﺓعهؿ
عمِ رقﺍﺏﺑ هؤسسﺍﺓٍﺍ ﺏهخﺓمؼ هجﺍٚﺓٍﺍ وخﺍصﺑ اٚقﺓصﺍدٓﺑ والهﺍلٓﺑ هىٍﺍ ,لهﺍ لمهﺍؿ هف دور
كﺏٓر فْ ﺏقﺍء واسﺓقرار الدوؿ ,وٖف الهﺍؿ ٓشكؿ أٌهٓﺑ كﺏٓرة فْ اسﺓهرار ﺓقدـ الدولﺑ واسﺓقرارٌﺍ
السٓﺍسْ واٚجﺓهﺍعْ ,فإف أغمب الدوؿ ﺓقوـ ﺏﺓشكٓؿ وﺏىﺍء أجٍزة رقﺍﺏٓﺑ ﺓهكىٍﺍ هف هراقﺏﺑ
وهﺓﺍﺏعﺑ هؤسسﺍﺓٍﺍ الهخﺓمفﺑ ,وخﺍصﺑ اٖجٍزة الﺓْ ﺓُعىِ ﺏهراقﺏﺑ الهﺍؿ العﺍـ ,وﺓكوف ٌذي اٖجٍزة
ضهف إطﺍر قﺍىوىْ ٓهكىٍﺍ هف العهؿ ﺏشكؿ هسﺓقؿ عف الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ اٖخرى.
 كهﺍ ﺓمعب أجٍزة الرقﺍﺏﺑ العمٓﺍ دو اًر حٓوٓﺍ وهحورٓﺍً فْ اهﺓﺕﺍؿ الحكوهﺍت لمهسﺍءلﺑ هف قﺏؿ
السمطﺍت الﺓشرٓعٓﺑ وهىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ والجهٍور وﺓعطْ إشﺍرة حوؿ جودة وىوعٓﺑ ا٘دارة
سواء فْ الحكوهﺑ أو فْ القطﺍع العﺍـ ﺏكﺍفﺑ أىشطﺓً (الرحﺍحمﺑ.)282 :2006 ,
إف ههﺍرسﺑ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ ٌْ فْ اٖصؿ هف هٍهﺍت السمطﺑ الﺓشرٓعٓﺑ ,إ ٚأف ٌذي الهٍهﺑ
ﺓﺓطمب اخﺓصﺍصﺍً وﺓفرغﺍً ٓ ٚﺓوفراف غﺍلﺏﺍً فْ السمطﺑ الﺓشرٓعٓﺑ ,لذا ﺓقوـ السمطﺑ الﺓشرٓعٓﺑ فْ
غﺍلﺏٓﺑ الدوؿ ﺏإىﺍطﺑ ٌذي الهٍهﺑ إلِ ٌٓﺋﺍت رقﺍﺏٓﺑ هﺓخصصﺑ ﺓكوف هحﺍٓدة وﺓﺓهﺓع ﺏﺍٚسﺓقٛلٓﺑ
عف السمطﺑ الﺓىفٓذٓﺑ ,ﺏحٓث ﺓﺓولِ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ ,لﺓعرض ىﺓﺍﺋجٍﺍ عمِ السمطﺑ
الﺓشرٓعٓﺑ(ﺏشىﺍؽ.)24 :2001 ,
ولقد سﺍرعت الدوؿ الهﺓقدهﺑ والىﺍهٓﺑ إلْ إٓجﺍد هﺕؿ ٌذي اٖجٍزة ﺓحت هسهٓﺍت هخﺓمفﺑ ,فهف
الدوؿ هف أطمؽ عمٍٓﺍ دٓواف الهحﺍسﺏﺑ أو دٓواف الهحﺍسﺏﺍت ,وهىٍﺍ هف أطمؽ عمٍٓﺍ دٓواف الرقﺍﺏﺑ
الهﺍلٓﺑ أو ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ العﺍهﺑ كهﺍ ٌو الحﺍؿ فْ السمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ.
وﺏﺍلرغـ هف اخﺓٛؼ ٌذي الهسهٓﺍت واخﺓٛؼ الصٛحٓﺍت الهخولﺑ لٍذي اٖجٍزة وكٓفٓﺑ
ﺓىفٓذٌﺍ ٖعهﺍلٍﺍ ,إ ٚأىٍﺍ اﺓفقت جهٓعٍﺍ عمْ ضرورة وجود أجٍزة رقﺍﺏٓﺑ ﺓٍدؼ ﺏشكؿ عﺍـ إلِ
ﺓفعٓؿ هسﺓوي اٖداء الهﺍلْ وا٘داري لقىﺍعﺓٍﺍ الكﺍهمﺑ ﺏأٌهٓﺑ الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ (أﺏو ٌداؼ,

.)2: 2006
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لذا جﺍء ٌذا الفصؿ لٓﺓحدث عف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,الجٍﺍز اٖعمِ لمرقﺍﺏﺑ فْ
فمسطٓف ,وسٓﺓىﺍوؿ الفصؿ ﺕٛث هﺏﺍحث رﺋٓسٓﺑ ,المبحث األول :وٓﺓىﺍوؿ ىشأة وﺓشكٓؿ دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ كهﺍ ٓﺓىﺍوؿ الهراحؿ الﺓْ هر ﺏٍﺍ ﺓأسٓس الدٓواف ,كذلؾ أٌـ اٌٖداؼ الﺓْ
ٓسعِ دٓواف الرقﺍﺏﺑ لﺓحقٓقٍﺍ ,والﺓعرؼ عمِ هدى اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,أهﺍ
المبحث الثاني :فٓﺓحدث عف أٌـ اخﺓصﺍصﺍت دٓواف الرقﺍﺏﺑ ,كذلؾ آلٓﺍت عهؿ دٓواف الرقﺍﺏﺑ
الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,أهﺍ المبحث الثالث :الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لدٓواف الرقﺍﺏﺑ واٚلﺓزاهﺍت الﺓْ ٓجب أف
ﺓمﺓزـ ﺏٍﺍ ٌذي الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.
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ٔ :1.1.3هأح ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ.
ﺓرجع الىشأة الﺓﺍرٓخٓﺑ لدٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ الفمسطٓىْ إلِ قﺍىوف دٓواف الهحﺍسﺏﺑ
اٖردىْ رقـ ( )28الصﺍدر عﺍـ  1952ـ ,حٓث ﺓـ العهؿ ﺏً فْ الضفﺑ الغرﺏٓﺑ الﺓْ كﺍىت
وقﺓٍﺍ ﺓحت ا٘دارة اٖردىٓﺑ وقطﺍع غزة ﺓحت ا٘دارة الهصرٓﺑ (فرواىﺑ.)28: 2011 ,
ولقد اٌﺓهت السمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ هىذ ىشأﺓٍﺍ ﺏﺍلعهؿ عمِ إىشﺍء جٍﺍز رقﺍﺏْ فعﺍؿ ٓقوـ ﺏهراقﺏﺑ
أعهﺍؿ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً لمﺓأكد هف هدى ﺓىفٓذ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ ٖعهﺍلٍﺍ ﺏكؿ كفﺍءة
وفعﺍلٓﺑ(قﺍىوف ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ العﺍهﺑ ,) 1995 ,والذي حدد صٛحٓﺍت ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ العﺍهﺑ والجٍﺍت
الخ ﺍضعﺑ لٍﺍ ﺏﺍلﺓفﺓٓش ,حٓث شهمت الصٛحٓﺍت كؿ هف "الﺓفﺓٓش الهﺍلْ ,وا٘داري ,والقﺍىوىْ,
وﺏﺓﺍرٓﺦ  2004-12-27ﺓـ إصدار قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ رقـ "  " 15لسىﺑ
2004ـ (قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ رقـ .)2004 ,15
وٓىص القﺍىوف عمِ ﺓهﺓع الدٓواف ﺏﺍلشخصٓﺑ اٚعﺓﺏﺍرٓﺑ الهسﺓقمﺑ ,وٓكوف لً هوازىﺑ خﺍصﺑ
ضهف الهوازىﺑ العﺍهﺑ لمسمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,وٓعٓف رﺋٓس الدٓواف ﺏقرار هف رﺋٓس السمطﺑ الوطىٓﺑ
ﺏىﺍءاً عمِ ﺓىسٓب هف هجمس الوزراء ,وٓصﺍدؽ الهجمس الﺓشرٓعْ عمِ ﺓعٓٓىً ,وٓ ٚجوز الﺓدخؿ
فْ أعهﺍؿ الدٓواف ,وﺓمﺓزـ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لمدٓواف ﺏﺍلﺓعﺍوف الكﺍهؿ فْ كؿ هﺍ ٓطمﺏً الدٓواف
هىٍﺍ (أهﺍف.)115 :2010 ,
ولقد أعطِ القﺍىوف لمدٓواف حؽ اٚطٛع عمِ كﺍفﺑ الﺓقﺍرٓر والهعموهﺍت والﺏٓﺍىﺍت الواردة هف
الهوظفٓف وعمِ ﺓقﺍرٓر الﺓحقٓؽ فْ الهخﺍلفﺍت الﺓْ لٍﺍ هسﺍس ﺏﺍٖهور الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ولً أف
ٓطمب ﺓزوٓدي ﺏكؿ هﺍ ٓرٓد اٚطٛع عمًٓ هف هعموهﺍت وآضﺍحﺍت هف جهٓع الدواﺋر الحكوهٓﺑ
ههﺍ لً عٛقﺑ ﺏأعهﺍلٍﺍ (قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ ,هﺍدة .)25
أىشﺊ الدٓواف ﺓىفٓذاً ٖحكﺍـ القﺍىوف اٖسﺍسْ الفمسطٓىْ اعهﺍٖ ًٚحكﺍـ الهﺍدة( )96هىً ,
وٓىظـ أعهﺍلً القﺍىوف الخﺍص ﺏً رقـ ( )15لسىﺑ ( ,)2004وٓﺓهﺓع ﺏﺍلشخصٓﺑ اٚعﺓﺏﺍرٓﺑ
الهسﺓقمﺑ واٌٖمٓﺑ القﺍىوىٓﺑ الكﺍهمﺑ لههﺍرسﺑ اٖعهﺍؿ الﺓْ كمؼ ﺏٍﺍ (أﺏو قرع وخمؼ.)1: 2013 ,
وٓﺓهﺓع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏصٛحٓﺍت رقﺍﺏٓﺑ ﺓﺓسـ ﺏﺍلشهولٓﺑ ,حٓث ﺓخضع لرقﺍﺏﺓً
كﺍفﺑ الهؤسسﺍت العﺍهﺑ فْ السمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ(زكﺍرىﺑ وأﺏو زﺏٓدة.)1: 2014 ,
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 :1.1.1.3رهى ً١ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ:
ُٓشكؿ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ هف رﺋٓس الدٓواف وىﺍﺋﺏً والهدٓر العﺍـ وعدد هف الهدٓرٓف

والهسﺓشﺍرٓف والخﺏراء والهفﺓشٓف والفىٓٓف والهوظفٓف وفقﺍً لمٍٓكؿ الﺓىظٓهْ وجدوؿ ﺓشكٓٛت
الوظﺍﺋؼ الهعﺓهد هف الهجمس الﺓشرٓعْ  ,كهﺍ وٓﺓهﺓع رﺋٓس الدٓواف ﺏدرجﺑ وزٓر ,وىﺍﺋﺏً وكٓؿ
و ازرة ( قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,الهﺍدة  ,)11 :13كهﺍ ىصت الهﺍدة ( )10هف قﺍىوف

الدٓواف عمِ أف ﺓكوف هدة رﺋﺍسﺑ الدٓواف سﺏع سىوات لفﺓرة واحدة غٓر قﺍﺏمﺑ لمﺓجدٓد ,وأىً ٚ
ٓجوز عزؿ رﺋٓس الدٓواف ٖي سﺏب هف اٖسﺏﺍب إ ٚﺏﺍٖغمﺏٓﺑ الهطمقﺑ لمهجمس الﺓشرٓعْ
( قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ ,الهﺍدة".) 7 :"10
كذلؾ ىصت الهﺍدة ( )9هف ىفس القﺍىوف عمِ أف ٓكوف الهقر الرﺋٓس لمدٓواف فْ هدٓىﺑ
القدس ,ولً هقراف هؤقﺓﺍف فْ كؿ هف هدٓىﺓْ غزة وراـ اهلل ,فٓهﺍ ىصت الهﺍدة ( )18عمِ أف
ﺓىشأ فْ الدٓواف الدواﺋر واٖقسﺍـ الضرورٓﺑ ٘دارة شؤوىً الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ والقﺍىوىٓﺑ وشؤوف
الهﺓﺍﺏعﺑ والدراسﺍت واٖﺏحﺍث والﺓطوٓر والﺓخطٓط الٛزهﺑ ٖداء هٍﺍهً ﺏهوجب ﺓعمٓهﺍت ٓصدرٌﺍ
رﺋٓس الدٓواف (قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ  ,الهﺍدة .)12-7 : 18, 9
 :2.1.1.3اٌ١ٙىً اٌزٕظٌ ّٟ١عٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ
ٓﺓكوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ هف رﺋٓس الدٓواف وىﺍﺋب رﺋٓس الدٓواف وهدٓر عﺍـ
الدٓواف ,كهﺍ وٓﺓكوف هف عدد هف ا٘دارات الهخﺓمفﺑ ﺓىقسـ إلِ ﺕٛث أقسﺍـ(دٓواف الرقﺍﺏﺑ,
الهﺍدة:)18,16,13:
أٚالً -اإلظاؼاد اٌؼبِخ اٌؽلبث١خ :
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ اٚقﺓصﺍد.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ الحكـ واٖهف.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ الﺏىٓﺑ الﺓحﺓٓﺑ.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ الخدهﺍت اٚجﺓهﺍعٓﺑ والﺕقﺍفٓﺑ.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ الهؤسسﺍت والهىظهﺍت غٓر الحكوهٓﺑ.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمرقﺍﺏﺑ عمِ وحدات الحكـ الهحمْ.
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ثبٔ١ب ً -اإلظاؼاد اٌؼبِخ غ١ؽ اٌؽلبث١خ-:
 ا٘دارة العﺍهﺑ لﺓكىولوجٓﺍ الهعموهﺍت والدعـ الفىْ.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمشؤوف الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.
 ا٘دارة العﺍهﺑ لمشؤوف القﺍىوىٓﺑ وهﺓﺍﺏعﺑ شكﺍوى الجهٍور.
ثبٌثب ً -اٌٛزعاد اإلظاؼ٠خ-:
 هجمس الدٓواف.
 الهسﺓشﺍروف والخﺏراء.
 دٓواف رﺋٓس الدٓواف.
 وحدة الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ.
 وحدة العٛقﺍت العﺍهﺑ.
 وحدة الﺓخطٓط والﺓطوٓر وﺓىهٓﺑ القدرات.
اٌهىً ؼلُ()02
اٌ١ٙىً اٌزٕظٌ ّٟ١عٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ

المصدرhttp://www.saacb.ps/TeamWork.aspx :
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 :3.1.1.3اٌّؽازً اٌزِ ٟؽ ثٙب رأق١ف ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ:
لقد هر دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ هىذ ﺓأسٓسً ﺏعدة هراحؿ ,وكﺍىت أٌـ الهراحؿ الﺓْ هر ﺏٍﺍ
الدٓواف كﺍلﺓﺍلْ (دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ:)2004 ,
• قﺍىوف دٓواف الهحﺍسﺏﺑ رقـ ( )28لسىﺑ  1952وٌو أوؿ أسﺍس لعهؿ الرقﺍﺏﺑ فْ فمسطٓف.
• القرار الرﺋﺍسْ رقـ ( )22لسىﺑ  1994ﺏإىشﺍء ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ العﺍهﺑ.
• القﺍىوف رقـ ( (17لسىﺑ  1995ﺏإصدار قﺍىوف ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ العﺍهﺑ.
• الﺓقﺍرٓر السىوٓﺑ لمرقﺍﺏﺑ عف السىوات هف  1996إلِ .2004
• القﺍىوف رقـ ) (15لسىﺑ  2004ﺏإىشﺍء دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.
• الهرسوـ الرﺋﺍسْ رقـ ( )17لسىﺑ  2005ﺏأٓمولﺑ ههﺓمكﺍت وهوظفْ ٌٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ العﺍهﺑ لدٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ.
 :2.1.3أ٘عاف ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ:
ٍٓدؼ دٓواف الرقﺍﺏﺑ وحسب الهﺍدة ( )3هف قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ إلِ ( فرواىﺑ:)30 :2011 ,
 .1ضهﺍف سٛهﺑ الىشﺍط الهﺍلْ وحسف اسﺓخداـ الهﺍؿ العﺍـ فْ اٖغراض الﺓْ خصص هف
أجمٍﺍ.
 .2الﺓفﺓٓش ا٘داري لضهﺍف كفﺍءة اٖداء ,وحسف اسﺓخداـ السمطﺑ والكشؼ عف اٚىحراؼ
أٓىهﺍ وجد.
 .3هدى اىسجﺍـ وهطﺍﺏقﺑ الىشﺍط الهﺍلْ وا٘داري لمقواىٓف واٖىظهﺑ والمواﺋح والق اررات الىﺍفذة.
 .4ضهﺍف الشفﺍفٓﺑ والىزاٌﺑ والوضوح فْ اٖداء العﺍـ وﺓعزٓز الهصداقٓﺑ والﺕقﺑ ﺏﺍلسٓﺍسﺍت
الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ لمسمطﺑ الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ.
كهﺍ ٍٓدؼ دٓواف الرقﺍﺏﺑ إلِ ضهﺍف سٛهﺑ العهؿ الهﺍلْ وا٘داري فْ السمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ
ﺏسمطﺍﺓٍﺍ الﺕٛث الﺓىفٓذٓﺑ والﺓشرٓعٓﺑ والقضﺍﺋٓﺑ وكشؼ أوجً اٚىحراؼ الهﺍلْ وا٘داري كﺍفﺑ ﺏهﺍ
فٍٓﺍ حﺍٚت اسﺓغٛؿ الوظٓفﺑ العﺍهﺑ ,والﺓأكد هف أف اٖداء العﺍـ ٓﺓفؽ هع القواىٓف واٖىظهﺑ
والمواﺋح والق اررات والﺓعمٓهﺍت الىﺍفذة (دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,الهﺍدة .)15: 23
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وٓٛحظ أف ٌذي اٌٖداؼ ﺓﺓضهف اٌٖداؼ العﺍهﺑ ٖىواع الﺓدقٓؽ الحكوهْ ,والﺓْ ﺓﺓهﺕؿ فْ
ُ

الﺓدقٓؽ الهﺍلْ وﺓدقٓؽ اٚلﺓزاـ ,وﺓدقٓؽ اٖداء ,حٓث ﺓعهؿ جهٓعٍﺍ عمِ ﺓطوٓر الهؤسسﺍت
الﺓىفٓذٓﺑ (اٖغﺍ.)76 :2015 ,

 :3.1.3اقزمالٌ١خ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ:
لقد حرص قﺍىوف إىشﺍء الدٓواف عمِ حٓﺍدٓﺑ الدٓواف كٍٓﺋﺑ هسﺓقمﺑ لمرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وفصؿ ﺏٓىً وﺏٓف
ك ًٛهف السمطﺓٓف الﺓىفٓذٓﺑ والﺓشرٓعٓﺑ ,حﺓِ ٓ ٚﺓأﺕر كؿ هىٍهﺍ ﺏﺍٔخر وحﺓِ ٓصدر الدٓواف
ﺓقﺍرٓري ﺏكؿ شفﺍفٓﺑ وحٓﺍدٓﺑ ,حٓث ىصت الهﺍدة رقـ ( )2هف قﺍىوف إىشﺍء الدٓواف رقـ  15لسىﺑ
 2004عمِ هﺍ ٓمْ " ٓىشأ ﺏهقﺓضِ أحكﺍـ ٌذا القﺍىوف دٓواف عﺍـ ٓسهِ (دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ
وا٘دارٓﺑ) ٓكوف لً هوازىﺑ خﺍصﺑ ضهف الهوازىﺑ العﺍهﺑ لمسمطﺑ الوطىٓﺑ وٓﺓهﺓع ﺏﺍلشخصٓﺑ
اٚعﺓﺏﺍرٓﺑ الهسﺓقمﺑ وٓﺓهﺓع ﺏﺍٌٖمٓﺑ القﺍىوىٓﺑ الكﺍهمﺑ الهﺏﺍشرة فْ كﺍفﺑ اٖعهﺍؿ والىشﺍطﺍت الﺓْ
ﺓكفؿ ﺓحقٓؽ الهٍﺍـ الﺓْ قﺍـ هف أجمٍﺍ".
ويعنى باالستقاللية:
ُ

أف ٓكوف الدٓواف هسﺓق ًٛفْ رأًٓ كؿ اٚسﺓقٛؿ عف الجٍﺍت أو

اٖشخﺍص الخﺍضعٓف لرقﺍﺏﺓً  ,وٓجب عمًٓ أٓ ٚغٓر فْ حكهً ﺓﺏعﺍً ٌٖواء الهؤسسﺑ الخﺍضعﺑ
لمرقﺍﺏﺑ هٍهﺍ كﺍىت اٖسﺏﺍب ,كهﺍ ٓجب عمِ الهراقب أ ٚﺓكوف لً هصﺍلح شخصٓﺑ فْ الهؤسسﺑ
الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺑ الدٓواف حﺓِ ٓكوف هسﺓق ًٛفْ أداء عهمً (فرواىﺑ .)36 :2011 ,
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اٌّجسث اٌثبٟٔ
:2.3اضزًبيبد ٚآٌ١بد ػًّ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ
 :1.2.3اضزًبيبد ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ:
اقزٕبظاً ُِٔٞاك( ِٓ:)25،24،23لبٔ ْٛظٛ٠اْ اٌؽلبثخ فبْ اضزًبيبد اٌعٛ٠اْ ٘ :ٟ
 -3الﺓحقؽ هف قٓﺍـ أجٍزة الرقﺍﺏﺑ والﺓفﺓٓش والهﺓﺍﺏعﺑ الداخمٓﺑ فْ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ ﺏههﺍرسﺑ
هٍﺍهٍﺍ ﺏصورة سمٓهﺑ وفعﺍلﺑ ودراسﺑ القواعد الﺓْ ﺓىظـ أعهﺍلٍﺍ لمﺓﺕﺏت هف كفﺍءﺓٍﺍ
ودقﺓٍﺍ فْ ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهقررة لٍﺍ.
 -2هراقﺏﺑ ىفقﺍت الجٍﺍت الخﺍضعﺑ وآراداﺓٍﺍ والقروض والسمؼ والهخﺍزف والهسﺓودعﺍت.
 -1ﺏحث وﺓحري أسﺏﺍب القصور فْ العهؿ وا٘ىﺓﺍج ﺏهﺍ فْ ذلؾ الكشؼ عف عٓوب الىظـ
الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ والفىٓﺑ الﺓْ ﺓعرقؿ سٓر أعهﺍؿ الحكوهﺑ واٖجٍزة والهؤسسﺍت العﺍهﺑ
واقﺓراح وسﺍﺋؿ ﺓٛفٍٓﺍ وهعﺍلجﺓٍﺍ.
 -3الكشؼ عف الهخﺍلفﺍت الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ والقﺍىوىٓﺑ الﺓْ ﺓقع هف الهوظفٓف أﺕىﺍء هﺏﺍشرﺓٍـ
لواجﺏﺍت وظﺍﺋفٍـ أو ﺏسﺏﺏٍﺍ.
 -5كشؼ وضﺏط الهخﺍلفﺍت الﺓْ ﺓقع هف غٓر الهوظفٓف والﺓْ ﺓسﺓٍدؼ الهسﺍس ﺏسٛهﺑ
أداء واجﺏﺍت الوظٓفﺑ أو الخدهﺑ العﺍهﺑ (قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ ,هﺍدة .) 24
 -6ﺏحث الشكﺍوي الﺓْ ٓقدهٍﺍ الهواطىوف عف الهخﺍلفﺍت أو اٌ٘هﺍؿ فْ أداء الواجﺏﺍت
الوظٓفٓﺑ.
 -1العهؿ عمِ هراقﺏﺑ وهراجعﺑ الق اررات الخﺍصﺑ ﺏشؤوف الهوظفٓف العﺍهٓٓف فٓهﺍ ٓﺓعمؽ
ﺏﺍلﺓعٓٓىﺍت والهرﺓﺏﺍت واٖجور والﺓرقٓﺍت والعٛوات ,والﺓﺕﺏت هف هدى هطﺍﺏقﺓٍﺍ لمقواىٓف
واٖىظهﺑ الهعهوؿ ﺏٍﺍ هف جٍﺑ وهطﺍﺏقﺓٍﺍ لمهوازىﺑ العﺍهﺑ هف جٍﺑ أخرى.
 -8العهؿ عمِ هراجعﺑ الهىح والٍﺏﺍت والﺓﺏرعﺍت الهقدهﺑ لمجٍﺍت ا٘دارٓﺑ وآلٓﺑ صرفٍﺍ
والﺓأكد هف هدى اﺓفﺍقٍﺍ هع القواىٓف واٖىظهﺑ الهعهوؿ ﺏٍﺍ.
 -9دراسﺑ أٓﺑ قضٓﺑ أو حﺍلﺑ أو ﺓقرٓر ٓﺓـ إحﺍلﺓً إلِ الدٓواف هف رﺋٓس السمطﺑ أو الهجمس
الﺓشرٓعْ ولجﺍىً الهخﺓصﺑ أو هجمس الوزراء أو الوزٓر الهخﺓص حسب هقﺓضِ الحﺍؿ,
ههﺍ ٓدخؿ فْ ىطﺍؽ هٍﺍـ وصٛحٓﺍت الدٓواف ,ﺏهﺍ فْ ذلؾ الﺓحقٓؽ فْ الهخﺍلفﺍت
ا٘دارٓﺑ والهﺍلٓﺑ الﺓْ ٓرﺓكﺏٍﺍ الهوظفوف (زكﺍرىﺑ وأﺏو زﺏٓدة .)1: 2014 ,
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ِٕٙ :2.2.3د١خ ػًّ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ:

ٓقوـ الدٓواف ﺏﺍﺓﺏﺍع هىٍجٓﺑ عهؿ هحدﺕﺑ وهﺓراﺏطﺑ هف الىﺍحٓﺑ الهٍىٓﺑ والزهىٓﺑ ﺓقوـ عمِ
إجراءات ٓعهؿ ﺏهوجﺏٍﺍ الدٓواف وٌْ( دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ)2016 ,
أٝالًً:زبةاُزٌِ٤ق :وٌو اٚﺓفﺍؽ عمِ شروط الهٍﺍـ الرقﺍﺏٓﺑ وٓحﺓوي عمِ:
 ﺓحدٓد الهٍهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ وﺏدآﺓٍﺍ والسىﺑ الهﺍلٓﺑ الﺓْ سٓﺓـ الرقﺍﺏﺑ والﺓدقٓؽ عمٍٓﺍ. ﺓحدٓد ٌدؼ الهٍهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ. ﺓحدٓد المواﺋح والقواىٓف الﺓْ ٓﺓﺏعٍﺍ الدٓواف لمرقﺍﺏﺑ والﺓدقٓؽ. ﺓحدٓد الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الﺓْ ٓسﺓىد عمٍٓﺍ الدٓواف. إىﺍطﺑ هسﺋولٓﺑ إصدار الﺓقرٓر إلِ دٓواف الرقﺍﺏﺑ وهف ﺕـ ﺓزوٓد الجٍﺑ ا٘دارٓﺑ ﺏً. هعرفﺑ الجٍﺑ ا٘دارٓﺑ ﺏشروط الهٍهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ ههﺍ ٓمزهٍﺍ الﺓوقٓع عمِ كﺓﺍب الﺓكمٓؼ لﺓقٓٓـأداء الهؤسسﺑ ﺏشفﺍفٓﺑ.

صبٗ٤بً:ر٘ل٤نٜٓبّاُوهبثخٝاُزله٤ن .
وﺓقوـ هراحؿ ٌذي الهٍﺍـ عمِ هﺍ ٓمْ:
 الﺓخطٓط لمهٍهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ. هرحمﺑ الﺓىفٓذ الهٓداىْ هف خٛؿ ﺓىفٓذ وهﺓﺍﺏعﺑ واش ارؼ عمِ الخطﺑ الهعﺓهدة. -هرحمﺑ إعداد الﺓقرٓر الرقﺍﺏْ وٌو صمﺑ الوصؿ ﺏٓف هﺍ ﺏٓف الدٓواف والجٍﺑ الخﺍضعﺑ لً.

صبُضبً:اُزوو٣واُوهبث :َْٔ٣ٝ،٢
 الﺓقرٓر اٖولْ وٓﺓضهف :هٛحظﺍت الدٓواف ,أﺕﺍر الهﺓرﺓﺏﺑ عمِ كؿ هٛحظﺑ ,الﺓوصٓﺑالهقﺓرحﺑ لهعﺍلجﺑ كؿ هٛحظﺑ.
 الهىﺓج الرقﺍﺏْ الىٍﺍﺋْ ,ﺏحٓث ٓكوف الﺓقرٓر اٖولْ ﺓقرٓ اًر ىٍﺍﺋٓﺍً اذا لـ ٓرد عمًٓ خٛؿشٍر ,واذا ﺓـ الرد عمًٓ ٓﺓـ ﺓعدٓؿ أي هٛحظﺑ اذا اقﺓضِ اٖهر هﺕؿ ﺓقدٓـ الجٍﺑ ﺏٓﺍىﺍت
أو ىواقص لـ ﺓكف هﺓوفرة خٛؿ فﺓرة الﺓدقٓؽ.
 ٓصدر الﺓقرٓر ﺏصورﺓً الىٍﺍﺋٓﺑ إلِ الجٍﺑ وٓصﺏح هف وﺕﺍﺋؽ الدٓواف الرسهٓﺑ ,ﺕـ ٓقوـالدٓواف ﺏعد فﺓرة كﺍفٓﺑ ﺏهﺓﺍﺏعﺑ ﺓىفٓذ ﺓوصٓﺍت الﺓقرٓر هف قﺏؿ الجٍﺑ الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً.
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اٌّجسث اٌثبٌث
 :3.3اٌزؿاِبد اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌٍعٛ٠اْ
 :1.3.3اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌعٛ٠اْ اٌؽلبثخ:
وفقﺍ ٖحكﺍـ الهﺍدة ( )31هف قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ فإف الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺑ الدٓواف ٌْ:
 .1رﺋﺍسﺑ السمطﺑ الوطىٓﺑ ,والهؤسسﺍت الﺓﺍﺏعﺑ لٍﺍ.
 .2رﺋٓس وأعضﺍء هجمس الوزراء ,وهف فْ حكهٍـ.
 .3الهجمس الﺓشرٓعْ ﺏهﺍ فْ ذلؾ ٌٓﺋﺍﺓً واداراﺓً.
 .4السمطﺑ القضﺍﺋٓﺑ ,والىٓﺍﺏﺑ العﺍهﺑ وأعضﺍؤٌﺍ وهوظفوٌﺍ.
 .5و ازرات وأجٍزة السمطﺑ الوطىٓﺑ.
 .6قوات اٖهف والشرطﺑ ,وكﺍفﺑ اٖجٍزة اٖهىٓﺑ والعسكرٓﺑ.
 .7الٍٓﺋﺍت والهؤسسﺍت العﺍهﺑ واٖهىٓﺑ ,والىقﺍﺏﺍت والجهعٓﺍت ,واٚﺓحﺍدات ﺏجهٓع أىواعٍﺍ.
 .8الهؤسسﺍت والشركﺍت الﺓْ ﺓهمكٍﺍ أو ﺓسﺍٌـ السمطﺑ الوطىٓﺑ فٍٓﺍ.
 .9الهؤسسﺍت والشركﺍت الﺓْ ُرخص لٍﺍ ﺏﺍسﺓغ ٍٛأو إدارة هرفؽ عﺍـ.
 . 11الٍٓﺋﺍت الهحمٓﺑ وهف فْ حكهٍﺍ.
٠ٚؽ ٜاٌجبزث أف قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ أعطِ الدٓواف صٛحٓﺍت رقﺍﺏٓﺑ واسعﺑ ,ﺏحٓث أخضع
لرقﺍﺏﺓً (السمطﺑ ,والهجمس الﺓشرٓعْ ,والقضﺍء ,وهجمس الوزراء),إضﺍفﺑ إلِ الهؤسسﺍت واٖجٍزة
اٖخرى ,وٌذا اٖهر حسب ٚخٙخ ٔظؽ اٌجبزث ٓعطْ الدٓواف صٛحٓﺍت واسعﺑ واسﺓقٛلٓﺑ فْ
العهؿ هﺍ ٓىعكس آجﺍﺏﺍً عمِ كفﺍءة وفعﺍلٓﺑ أداء الدٓواف وعدـ السهﺍح لمهؤسسﺍت اٖخرى
ﺏﺍلﺓدخؿ أو الﺓأﺕٓر فْ ا٘جراءات الﺓْ ٓﺓﺏعٍﺍ الدٓواف ﺏحؽ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً.
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 :2.3.3اٌزؿاِبد اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌؽلبثخ اٌعٛ٠اْ:
حسب هﺍ جﺍء فْ الهواد( )32,33,34,35,36,37هف قﺍىوف اىشﺍء دٓواف الرقﺍﺏﺑ ﺓقع عمِ
عﺍﺓؽ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺑ الدٓواف اٚلﺓزاهﺍت الﺓﺍلٓﺑ (قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ رقـ ,15
لسىﺑ)2004
 ﺓقدـ و ازرة الهﺍلٓﺑ الِ الدٓواف ﺓقرٓ اًر ىٍﺍﺋٓﺍً كؿ رﺏع سىﺑ هفص ًٛوهحم ًٛلوضع الهوازىﺑ العﺍهﺑ
وٓﺓضهف الﺓقرٓر الﺓطورات الهﺍلٓﺑ واﺓجﺍٌﺍت حركﺑ ا ٓٚاردات والىفقﺍت هقﺍرىﺑ ﺏﺍلﺓوقعﺍت
وكذلؾ ﺓفسٓر اٚىحرافﺍت الٍﺍهﺑ وﺓحمٓؿ ﺓدفؽ الىقد وﺓأﺕٓر ذلؾ عمِ الوضع العﺍـ لمسمطﺑ
الوطىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,وٓسﺓعرض ا٘جراءات الﺓصحٓحٓﺑ الهىﺍسﺏﺑ ٚسﺓعﺍدة الﺓوازف الهﺍلْ.
 عمِ و ازرة الهﺍلٓﺑ اعداد هسودة ﺏﺍلحسﺍﺏﺍت الخﺓﺍهٓﺑ لمسمطﺑ وﺓقدهٍﺍ الِ الدٓواف خٛؿ سىﺑ
هف ىٍﺍٓﺑ السىﺑ الهﺍلٓﺑ لدراسﺓٍﺍ ورفع هٛحظﺍﺓً ﺏشأىٍﺍ الِ الهجمس الﺓشرٓعْ.
 ﺓعد و ازرة الهﺍلٓﺑ حسﺍﺏﺍت هوحدة ﺓهٍٓدٓﺑ لمهعﺍهٛت وﺓقدهٍﺍ الِ الدٓواف فْ عضوف سﺓﺑ
أشٍر هف أقفﺍؿ السىﺑ الهﺍلٓﺑ.


عمِ الهدققٓف الهﺍلٓٓف فْ الهراكز الهﺍلٓﺑ كﺍفﺑ اﺏٛع الدٓواف ﺏجهٓع الحﺍٚت الﺓْ ٓﺓضهف
الصرؼ فٍٓﺍ هخﺍلقﺑ هﺍلٓﺑ ,وذلؾ خٛؿ هدة أقصﺍٌﺍ اسﺏوعﺍف هف ﺓﺍرٓﺦ وقوعٍﺍ.



عمِ الجٍﺍت الﺓْ ﺓقوـ ﺏﺓىفٓذ هشروعﺍت اسﺓﺕهﺍرٓﺑ ﺓكوف السمكﺑ الوطىٓﺑ طرقﺍ أو شرٓكﺍ فٍﺍ
هوافﺍة الدٓواف ﺏصورة عف العقود واٚﺓفﺍقٓﺍت والهىﺍقصﺍت لكؿ هشروع اسﺓﺕهﺍري وكذلؾ ﺏأٓﺑ
ﺓعدٓٛت ﺓط أر عمِ ٌذي الدراسﺑ وأسﺏﺍﺏٍﺍ أﺕىﺍء ﺓىفٓذ الهشروع.

ٓ قوـ هوظفو الدٓواف ﺏأعهﺍلٍـ فْ هكﺍﺓﺏٍـ أو هكﺍﺓب الجٍﺍت ذات العٛقﺑ أو فْ هٓﺍدٓف
العهؿ ,وعمِ الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺑ الدٓواف ﺓٍٓﺋﺑ الهكﺍف الٛزـ لٍـ فْ هكﺍﺓﺏٍﺍ عىدهﺍ
ُٓطمب هىٍﺍ ذلؾ.
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 :4اٌفًً اٌؽاثغ

اٌــســىــُ اٌــؽنــ١ــع
 : 1.4اٌّجسث األٚي (اٌسىُ اٌؽن١ع – ِفب٘ ُ١ػبِخ).
 : 1.1.4ىشأة وﺓطور الحكـ الرشٓد.
 : 2.1.4أسﺏﺍب ظٍور الحكـ الرشٓد.
 : 2.4اٌّجسث اٌثبِٔ( ٟفٚ ,َٛٙأّ٘١خِٚ ,كز٠ٛبد-اٌسىُ اٌؽن١ع).
 : 1.2.4هفٍوـ الحكـ الرشٓد.
 : 2.2.4أٌهٓﺑ الحكـ الرشٓد .
: 3.2.4هسﺓوٓﺍت ﺓطﺏٓؽ الحكـ الرشٓد.
: 3.4اٌّجسث اٌثبٌث (ػٕبيؽ ٚأثؼبظ ٚآٌ١بد -اٌسىُ اٌؽن١ع).
 : 1.3.4عىﺍصر الحكـ الرشٓد .
 : 2.3.4أﺏعﺍد الحكـ الرشٓد .
 : 3.3.4آلٓﺍت الحكـ الرشٓد.
 :4.4اٌّجسث اٌؽاثغ (ِؼب١٠ؽ ٚضًبئى ِٚؼٛلبد -اٌسىُ اٌؽن١ع).
 : 1.4.4هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد .
 :2.4.4خصﺍﺋص الحكـ الرشٓد.
 :3.4.4هعوقﺍت الحكـ الرشٓد.
 :5.4اٌّجسث اٌطبِف (فكبظ اٌسىُ).
 : 1.5.4الفسﺍد ,أشكﺍلً ,آﺕﺍري.
 : 2.5.4عٛج وهكﺍفحﺑ الفسﺍد.
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اٌّجسث األٚي
:1.4اٌسىُ اٌؽن١ع – ِفب٘ ُ١ػبِخ
رّ١ٙع:
جﺍء الفصؿ الراﺏع لمحدٓث عف الحكـ الرشٓد ,ولقد اشﺓهؿ عمِ أرﺏع هﺏﺍحث رﺋٓسٓﺑ وٌْ:
المبحث األول :هفﺍٌٓـ عﺍهﺑ ,حٓث جﺍء فًٓ الحدٓث عف ىشأة وﺓطور الحكـ الرشٓد وأسﺏﺍب
ظٍوري وﺏعض الهفﺍٌٓـ الهﺓعمقﺑ ﺏً ,ﺕـ المبحث الثاني جﺍء لمﺓحدث عف هفٍوـ الحكـ الرشٓد
حٓث ﺓـ عرض ﺏعض الﺓعرٓفﺍت الهخﺓمفﺑ لهصطمح الحكـ الرشٓد ,ﺕـ جﺍء الحدٓث عف أٌهٓﺑ
الحكـ الرشٓد لهﺍ ٓحققً هف الوٚء واٚىﺓهﺍء لدى أفراد الهجﺓهع ,ﺕـ ﺏعد ذلؾ الحدٓث عف
هسﺓوٓﺍت ﺓطﺏٓؽ الحكـ الرشٓد والشروط الواجب ﺓوفرٌﺍ لﺓحقٓقً ,أهﺍ المبحث الثالث فركز عمِ
أٌـ عىﺍصر الحكـ الرشٓد والهﺓهﺕمﺑ فْ الهشﺍركﺑ والشفﺍفٓﺑ والعدؿ والهسﺍواة والهسؤولٓﺑ ﺕـ جﺍء
الحدٓث عف اٖﺏعﺍد الرﺋٓسٓﺑ لمحكـ الرشٓد وٌْ (الﺏعد السٓﺍسْ واٚقﺓصﺍدي والﺓقىْ) ﺕـ فْ
ىٍﺍٓﺑ الهﺏحث ﺓـ الحدٓث عف آلٓﺍت ﺓطﺏٓؽ الحكـ الرشٓد ,أهﺍ المبحث الرابع فجﺍء لمحدٓث عف
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,وأٌـ خصﺍﺋص الحكـ الرشٓد ,ﺕـ ﺓـ الحدٓث فْ ىٍﺍٓﺓً عف الهعوقﺍت
الﺓْ ﺓعٓؽ ﺓطﺏٓؽ الحكـ الرشٓد ,أهﺍ المبحث األخير فﺓحدث عف فسﺍد الحكـ ,فعرض هفٍوـ
الفسﺍد وأسﺏﺍب اىﺓشﺍري ,ﺕـ أشكﺍؿ الفسﺍد وآﺕﺍري السمﺏٓﺑ ,والطرؽ الواجب اﺓﺏﺍعٍﺍ لهكﺍفحﺓً.
فﺍلحكـ ٌو هﺍ ﺓفعمً الدولﺑ  ,والحكـ الرشٓد ٌو هﺍ ٓجب أف ﺓفعمً الدولﺑ ,وعمِ الرغـ هف
اٚﺓفﺍؽ عمِ هفٍوـ الحكـ ,أي إدارة الدولﺑ ؛ إ ٚأف هفٍوـ الحكـ الرشٓد أكﺕر ﺓحدٓﺍً ,إذ أف ٌذا
الهفٍوـ ﺏحﺍجﺑ إلِ ﺓأصٓؿ وقٓﺍس وﺓحقؽ وﺓحدٓد أﺏعﺍدي وهكوىﺍﺓً لموصوؿ إلِ هفٍوـ عهمٓﺍﺓْ
لً ,فٍىﺍؾ العدٓد هف اٚجﺓٍﺍدات فْ ﺓعرٓؼ الحكـ الرشٓد ,وذلؾ عﺍﺋد إلِ اخﺓٛؼ أﺏعﺍد ٌذا
الهفٍوـ السٓﺍسٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚىسﺍىٓﺑ (العجموىْ.) 2113:5 ,
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والحكـ ٓعﺓﺏر هفٍوهﺍً هحﺍٓداً ٓعﺏر عف ههﺍرسﺑ السمطﺑ السٓﺍسٓﺑ وادارة شؤوف الهجﺓهع وهواردي
وﺓطوري اٚجﺓهﺍعْ واٚقﺓصﺍدي ,والحكـ هفٍوـ واسع ٓشهؿ ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ إلِ عهؿ أجٍزة الدولﺑ
الرسهٓﺑ هف سمطﺍت ﺓىفٓذٓﺑ وﺓشرٓعٓﺑ وقضﺍﺋٓﺑ وادارة عﺍهﺑ ,عهؿ كؿ هف الهؤسسﺍت غٓر
الرسهٓﺑ أو هىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ إلِ القطﺍع الخﺍص(عﺏد المطٓؼ)2 :2013 ,
ولقد أصﺏح هفٍوـ الحكـ الصﺍلح الشغؿ الشﺍغؿ لدى جهٓع الهىظهﺍت والدوؿ عمِ حد
سواء ,وقد حظْ ﺏﺍٌٚﺓهﺍـ الهﺓزآد ىظ اًر لٌٗهٓﺑ الكﺏرى لً خﺍصﺑ فٓهﺍ ٓخص ﺓرشٓد الحكوهﺍت
(عﺍهر.)45 :2007 ,
وٓرﺓﺏط هفٍوـ الحكـ الصﺍلح أو الحكـ الرشٓد ﺏجهٓع هؤسسﺍت الهجﺓهع ﺏهﺍ فٍٓﺍ أجٍزة الدولﺑ
وٌٓﺋﺍت الهجﺓهع الهدىْ وشركﺍت القطﺍع الخﺍص ,كهﺍ ٓ ٚىحصر هفٍوـ الحكـ الصﺍلح فْ
اٌٚﺓهﺍـ ﺏآﺕﺍر الﺓىهٓﺑ الهحمٓﺑ ,ﺏؿ ٓشهؿ الﺓىهٓﺑ الهسﺓداهﺑ الﺓْ ﺓىظر ىظرة طوٓمﺑ اٖهد وﺓراعْ
هصﺍلح اٖجٓﺍؿ القﺍدهﺑ كهﺍ الجٓؿ الحﺍلْ (هصمح.)11 : 2007 ,
و الحكـ الرشٓد ٓسعِ إلِ ﺓهﺕٓؿ جهٓع فﺋﺍت الهجﺓهع ,وٓكوف هسﺋو ًٚأهﺍهٍﺍ؛ وذلؾ هف أجؿ
ﺓسٍٓؿ عهمٓﺑ الﺓىهٓﺑ وﺓعزٓزٌﺍ ,وﺓحقٓؽ هسﺓوى رفٓع هف الرفﺍي (أهﺍف.)43 : 2013 ,
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ٔ :1.1.4هأح ٚرطٛؼ ًِطٍر اٌسىُ اٌؽن١ع:
ﺏدأ ظٍور هصطمح الحكـ الرشٓد ٖوؿ هرة عﺍـ  1989فْ ﺓقرٓر الﺏىؾ الدولْ عف الدوؿ
ا٘فرٓقٓﺑ جىوب الصحراء ,وﺓـ فًٓ وصؼ اٖزهﺑ فْ الهىطقﺑ كأزهﺑ حكـ ,حٓث أرجع الخﺏراء
السﺏب فْ عدـ ىجﺍح سٓﺍسﺍت ا٘صٛح اٚقﺓصﺍدي والﺓكٓؼ الٍٓكمْ ﺏٍذي الدوؿ إلِ الفشؿ فْ
ﺓىفٓذ السٓﺍسﺍت ,ولٓس إلِ السٓﺍسﺍت ىفسٍﺍ ,وفْ الوقت ىفسً كﺍىت وﺕﺍﺋؽ السٓﺍسﺑ الخﺍصﺑ
ﺏﺍلٍٓﺋﺍت الهﺍىحﺑ فْ أواخر الﺕهﺍىٓىٓﺍت وأواﺋؿ الﺓسعٓىﺍت هف القرف العشرٓف ,أكﺕر جرأة هف الﺏىؾ
الدولْ لهىﺍداﺓٍﺍ ﺏضرورة إصٛح ىظـ الحكـ ,وضرورة ﺓفعٓؿ الىظﺍـ الدٓهقراطْ الهﺏىْ عمِ
الﺓعددٓﺑ الحزﺏٓﺑ والحفﺍظ عمِ الحقوؽ الهدىٓﺑ والحرٓﺍت وحقوؽ ا٘ىسﺍف كهكوىﺍت أسﺍسٓﺑ
لمحكوهﺑ الصﺍلحﺑ (عﺏد الىور.)106 :2006 ,
وأصﺏح الﺓركٓز فْ ﺏدآﺑ الﺓسعٓىٓﺍت عمِ اٖﺏعﺍد الدٓهقراطٓﺑ لمهفٍوـ هف حٓث ﺓدعٓـ
الهشﺍركﺑ وﺓفعٓؿ الهجﺓهع الهدىْ وجودة وفعﺍلٓﺑ وأسموب إدارة شؤوف الدولﺑ والهجﺓهع ,ودرجﺑ
رخﺍء الهجﺓهع ,وهىذ ظٍور الهصطمح لـ ﺓﺓوقؼ الهحﺍوٚت لﺓحسٓف الﺓعرٓؼ حﺓِ ٓصﺏح أكﺕر
دٓدا ,وأف ٓشهؿ الرﺏط ﺏٓف الجواىب السٓﺍسٓﺑ لمهفﺍٌٓـ الهحددة فْ هىظوهﺑ القٓـ
شهو ًٚوﺓح ً
الدٓهقراطٓﺑ ,وﺓقمٓص حجـ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ ,وﺓشجٓع اٚﺓجﺍي ىحو القطﺍع الخﺍص ,وﺓشجٓع

الٛهركزٓﺑ ا٘دارٓﺑ ,وﺓعظٓـ دور الهىظهﺍت غٓر الحكوهٓﺑ (أحهد.)19 :2008 ,
ٓعرؼ ﺏأىً ىظﺍـ قﺍﺋـ عمِ خدهﺑ هصﺍلح اٖهﺑ ,والذي ٓعﺓﺏر السمطﺑ والقٓﺍدة وظٓفﺑ
ﺕـ أصﺏح ُ

فْ الخدهﺑ العﺍهﺑ ,وٓﺓخذ هىٍﺍ هىصﺑ ٘ﺕﺏﺍت الكفﺍءة والقدرة عمِ ﺓحقٓؽ هﺓطمﺏﺍت الشعوب

وحﺍجﺍﺓٍﺍ ,وسٓﺍسﺓٍﺍ ﺏﺍلعدؿ والهسﺍواة ,وٓﺓصؼ ﺏﺍلقدرة عمِ دهج الهجﺓهع الهﺓعدد فْ السمطﺑ
والحكـ والهشﺍركﺑ ,وٓﺓهﺓع ﺏﺍسﺓهرار ﺏشرعٓﺑ شعﺏٓﺑ أسﺍسٍﺍ اٚىﺓخﺍب الشعﺏْ الىزًٓ والعﺍـ
(الحهد.)1 :2011 ,
ﺕـ جﺍء هصطمح الحﺍكهٓﺑ :وٌْ هجهوعﺑ القواعد الطهوحﺑ الهوجٍﺑ ٘عﺍىﺑ وهسﺍعدة الهسٓرٓف
لٛلﺓزاـ ﺏﺍلﺓسٓٓر الشفﺍؼ فْ إطﺍر ٌدؼ الهسﺍءلﺑ عمِ أسﺍس قﺍعدة واضحﺑ الهعﺍلـ وغٓر قﺍﺏمﺑ
لٛىﺓقﺍد أحٓﺍىﺍً؛ وقد أصﺏحت الحﺍكهٓﺑ الجٓدة ٌْ الكمهﺑ الهحورٓﺑ لمﺓىهٓﺑ الدولٓﺑ وٌْ هطﺏقﺑ فْ
كؿ القطﺍعﺍت (جمطْ وعزي.)2006 ,
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وٓىطمؽ الحكـ الرشٓد هف هشﺍركﺑ اٖفراد والجهﺍعﺍت فْ الهجﺓهع هع الحكوهﺑ الهركزٓﺑ
والحكوهﺍت الهحمٓﺑ فْ اٖىشطﺑ والصٛحٓﺍت الهخﺓمفﺑ ﺏحٓث إذا هﺍ اجﺓهعت ﺏشكؿ صحٓح
اقﺓرف اجﺓهﺍعٍﺍ ووجودٌﺍ هع ههﺍرسﺍت السمطﺑ ﺏﺍحﺓراـ لحقوؽ وكراهﺑ اٚىسﺍف وﺓغمٓب هصمحﺑ
الهجﺓهع العﺍهﺑ عمِ الهصمحﺑ الخﺍصﺑ  ,وٓدلؿ ٌذا عمِ ههﺍرسﺑ ﺓمؾ السمطﺍت ﺏأهﺍىﺑ وهسؤولٓﺑ
ذاﺓٓﺑ سمٓهﺑ وفطرٓﺑ أو ًٚوﺏىزاٌﺑ أهﺍـ الحؽ العﺍـ ﺕﺍىٓﺍً (الشٍواف.)3: 2004 ,
والحكـ الرشٓد وفقﺍً لهفٍوـ هركز دراسﺍت وﺏحوث الدوؿ الىﺍهٓﺑ ٌو إدارة شؤوف الدولﺑ ,و
ٓﺓكوف هف آلٓﺍت وعهمٓﺍت وهؤسسﺍت ٓسﺓخدهٍﺍ الهواطىوف فرادى أو جهﺍعﺍت لدعـ هصﺍلحٍـ
والﺓعﺏٓر عف هخﺍوفٍـ ,و الوفﺍء ﺏﺍلﺓزاهﺍﺓٍـ وﺓسوٓﺑ خٛفﺍﺓٍـ ( ىصر اهلل.)15: 2014 ,
 :2.1.4أقجبة ﻅٛٙؼ اٌسىُ اٌؽن١ع:
َّ
إف الفشؿ فْ إدارة دفﺑ الﺓخطٓط والﺓوظٓؼ الهركزي وﺓىﺍهْ دور هؤسسﺍت الهجﺓهع الهدىْ أﺕر
فْ هىظوهﺑ ا٘دارة الهركزٓﺑ لمدولﺑ وسمطﺍﺓٍﺍ الواقعٓﺑ ,كهﺍ ّأدى ﺕقؿ اٖزهﺍت الهخﺓمفﺑ الهﺓىﺍهٓﺑ
ﺓجدة إلِ إجراء ﺓعدٓٛت عمِ ىهط إدارة الحكوهﺑ لمسٓﺍسﺍت العﺍهﺑ (أحهد )20 :2008 ,
اله َس ّ
وُ
وﺏﺍلﺓﺍلْ كﺍف ظٍور هفٍوـ الحكـ الرشٓد هﺍ ٌو إ ٚاىعكﺍس لمﺓغٓر فْ طﺏٓعﺑ الحكوهﺑ ودورٌﺍ,

وأﺏرز ٌذا الدور ٓﺓجمِ فْ هﺍ ٓمْ (وٌﺏﺑ:)43 :2015 ,
 ظٍور العدٓد هف الهﺓغٓرات الﺓْ غٓرت الىظرة الﺓقمٓدٓﺑ لمدولﺑ.
 ﺓىﺍهْ دور الشركﺍت العﺍلهٓﺑ والهﺓعددة الجىسٓﺍت فْ الﺓأﺕٓر عمِ صىع السٓﺍسﺍت
والحﺍجﺑ إلِ إعﺍدة الىظر فْ العٛقﺍت ﺏٓىٍﺍ وﺏٓف الحكوهﺑ ,ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ إلِ دور
هؤسسﺍت العهؿ الهدىْ.
 ﺓغٓر هعﺍٓٓر الﺓوظٓؼ والعهؿ هف اٖقدهٓﺑ إلِ الهٍﺍرات والﺓعمـ والﺓدرٓب.
كذلؾ هف أٌـ اٖسﺏﺍب الﺓْ كﺍىت وراء ﺏروز هفٍوـ الحكـ الرشٓد (ٌممو:)38,37 :2015 ,
 فشؿ الدولﺑ وعجزٌﺍ فْ أف ﺓكوف الهحرؾ الرﺋٓس لمﺓىهٓﺑ.
 ﺓىﺍهْ دور الشركﺍت العﺍلهٓﺑ والشركﺍت هﺓعددة الجىسٓﺍت ,ﺏحٓث لعﺏت دو اًر فْ الﺓأﺕٓر
عمِ السٓﺍسﺍت الداخمٓﺑ لمدولﺑ ,وأصﺏح ٌىﺍؾ حﺍجﺑ ٘عﺍدة الىظر فْ عٛقﺑ الحكوهﺍت
ﺏﺍلقطﺍع الخﺍص وهىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ فمقد أصﺏح لٍﺍ دو اًر فْ الﺓأﺕٓر عمِ السٓﺍسﺍت
العﺍهﺑ لمدولﺑ.
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 اىﺓشﺍر ظﺍٌرة الفسﺍد وشٓوعٍﺍ عﺍلهٓﺍً ﺏطرٓقﺑ غٓر هىطقٓﺑ واحﺓٛلٍﺍ رأس قﺍﺋهﺑ الهشﺍكؿ
ىﺓٓجﺑ غٓﺍب آلٓﺍت الهسﺍءلﺑ والهحﺍسﺏﺑ .
 ظٍور أفكﺍر جدٓدة ﺓدعو إلِ اىسحﺍب الدولﺑ إلِ أقصِ حد ههكف وﺓرؾ عهمٓﺍت الﺓىهٓﺑ
ٔلٓﺍت السوؽ والهىﺍفسﺑ والﺓركٓز عمِ ا٘ىﺓﺍجٓﺑ والرﺏحٓﺑ وﺓقمٓص حجـ الدولﺑ عﺏر
الخصخصﺑ.
 الﺓغٓر الذي ط أر عمِ دور الدولﺑ فمقد ﺓحولت هف الفﺍعؿ الرﺋٓسْ والهركزي فْ وضع وصىع
السٓﺍسﺍت العﺍهﺑ الِ الشرٓؾ اٖوؿ ﺏٓف عدة شركﺍء فْ إدارة شؤوف الدولﺑ والهجﺓهع.
وٓرى الﺏﺍحث أف الدافع وراء ظٍور ىظﺍـ الحكـ الرشٓد ٌو رغﺏﺑ الهجﺓهع فْ وجود ىظﺍـ قﺍﺋـ
قﺍدر عمِ إدارة الدولﺑ وﺓحقٓؽ سٓﺍسﺍﺓٍﺍ ,وﺓحقٓؽ احﺓٓﺍجﺍت ورغﺏﺍت العﺍهﺑ ﺏهﺍ ٓخدـ الهصﺍلح
العمٓﺍ لمهجﺓهع ,كذلؾ رغﺏﺑ الهجﺓهع وحﺍجﺓً لىظﺍـ دٓهقراطْ حر ٓﺓـ هف خٛلً

هحﺍسﺏﺑ

وهسﺍءلﺑ ٌذا الىظﺍـ عف اىجﺍزاﺓً ,وﺏﺍلﺓﺍلْ فﺍف ىظﺍـ الحكـ الرشٓد ٓوفر آلٓﺑ هﺓﺍحﺑ لمعﺍهﺑ
لهحﺍسﺏﺑ وهسﺍءلﺑ الحكوهﺑ.
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اٌّجسث اٌثبٟٔ
ِ( :2.4ف ,َٛٙأّ٘١خِ ,كز٠ٛبد) اٌسىُ اٌؽن١ع
ِ :1.2.4ف َٛٙاٌسىُ اٌؽن١ع:
لـ ﺓﺓفؽ اٖﺏحﺍث والدراسﺍت والهفكروف حوؿ هفٍوـ واحد وواضح لمحكـ الرشٓد ,حٓث أخذ
الﺏﺍحﺕوف فْ اٚجﺓٍﺍد لﺓعرٓفً ,ولقد ﺓىوعت الﺓعرٓفﺍت وﺓداخمت فْ العدٓد هف اٖهور الﺓىظٓهٓﺑ
واٚقﺓصﺍدٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ والهﺍلٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ(حسٓف.)8 :2011 ,
وعمِ الرغـ هف وضوح المفظ والﺓعﺏٓر ,إ ٚأىً ﺏقْ هوضع جدلْ هف حٓث الﺓطﺏٓؽ العهمْ,
فﺍلحكـ الرشٓد  ٚﺏد أف ٓﺓضهف وجود قٓﺍدة هﺓهٓزة وهرىﺑ ,ووجود قواىٓف وأىظهﺑ وﺓشرٓعﺍت
ولواﺋح هﺓداولﺑ وهﺓعﺍرؼ عمٍٓﺍ وشفﺍفﺑ ,وهشﺍركﺑ هجﺓهعٓﺑ فعﺍلﺑ هف كﺍفﺑ هؤسسﺍت الهجﺓهع
الهدىْ أفراداً وجهﺍعﺍت (الهركز الفمسطٓىْ لٛﺓصﺍؿ والسٓﺍسﺍت الﺓىهوٓﺑ.)9 :2011 ,
ُٓعﺓﺏر الﺏىؾ الدولْ أوؿ هؤسسﺑ دولٓﺑ قﺍهت ﺏﺓعرٓؼ هفٍوـ الحكـ الرشٓد ,أو الحكـ الصﺍلح

ﺓعرٓفﺍً شﺍه ًٛوذلؾ سىﺑ  1992ـ ,حٓث جﺍء فْ الﺓقرٓر الذي أعدي الﺏىؾ الدولْ ﺏعىواف "الحكـ
و الﺓىهٓﺑ" هﺍ ٓمْ ":إف الحكـ الصﺍلح ٌو هﺓعمؽ (ﺏﺍلهىﺍجهىت) أو ا٘صٛح الهؤسسﺍﺓْ الهﺓعمؽ
ﺏﺍ٘دارة واخﺓٓﺍر السٓﺍسﺍت ,وﺏﺓحسٓف هسﺓوى الﺓىسٓؽ وﺓقدٓـ الخدهﺍت فْ الهرافؽ العهوهٓﺑ
ﺏأىجع الطرؽ ,وٌو ُٓﺏىْ عمِ ﺕٛﺕﺑ أىظهﺑ :الىظﺍـ السٓﺍسْ ,اٚقﺓصﺍدي ,الهجﺓهع الهدىْ ,أي
أف الﺓحدٓث فْ طرؽ ووسﺍﺋؿ الﺓسٓٓر هع ضرورة عقمىﺑ الخٓﺍرات السٓﺍسٓﺑ لضهﺍف ﺓوفٓر خدهﺑ

عهوهٓﺑ فعﺍلﺑ وذات فعﺍلٓﺑ (عﺍهر.)45 :2007 ,
وٌىﺍؾ هف عرؼ الحكـ الرشٓد عمِ أىً (الحوكهﺑ) :وقد ُعرفت ﺏأىٍﺍ "ههﺍرسﺑ السمطﺍت

اٚقﺓصﺍدٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ وا٘دارٓﺑ ٘دارة شؤوف الهجﺓهع عمِ كﺍفﺑ هسﺓوٓﺍﺓً" ,لذا فﺍلحكـ الرشٓد
ٓﺓكوف هف ألٓﺍت والعهمٓﺍت والهؤسسﺍت الﺓْ هف خٛلٍﺍ ﺓسﺓطٓع أف ﺓشكؿ هصﺍلحٍـ

فٓهﺍرسوف حقوقٍـ القﺍىوىٓﺑ وٓؤدوف واجﺏﺍﺓٍـ وٓىﺍقشوف خٛفﺍﺓٍـ ,وفْ وقت ٚحؽ ُعرفت
الحوكهﺑ ﺏأىٍﺍ الﺓقﺍلٓد والهؤسسﺍت والعهمٓﺍت الﺓْ ﺓقرر كٓفٓﺑ ههﺍرسﺑ السمطﺑ ,وكٓفٓﺑ سهﺍع
صوت الهواطىٓف ,وكٓفٓﺑ صىع الق اررات فْ قضﺍٓﺍ ذات اٌﺓهﺍـ عﺍـ (الداعور.)14 :2008 ,
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وٓعﺏر هفٍوـ الحوكهﺑ ﺏشكؿ عﺍـ عف هجهوعﺑ هف ا٘جراءات والعهمٓﺍت الﺓْ ٓﺓـ هف خٛلٍﺍ
ﺓوجًٓ الهىظهﺍت والﺓحكـ ﺏٍﺍ ,ﺏحٓث ٓﺓضهف ا٘طﺍر العﺍـ لمحوكهﺑ ﺓحدٓد وﺓوزٓع الحقوؽ
والواجﺏﺍت والهسؤولٓﺍت عمِ هخﺓمؼ اٖطراؼ فْ الهؤسسﺑ أو الهىظهﺑ هف هجمس إدارة وهدراء
وهسﺍٌهٓف وغٓرٌـ هف أصحﺍب الهصمحﺑ ,إضﺍفﺑ إلِ أىً ٓعهؿ عمِ ﺏمورة وارسﺍء قواعد
واجراءات صىﺍعﺑ القرار فْ ﺓمؾ الهىظهﺑ (غﺍدر.)2 :2012 ,
وٓعرؼ ﺓقرٓر الﺓىهٓﺑ ا٘ىسﺍىٓﺑ العرﺏٓﺑ الحكـ الصﺍلح الذي ٓسﺓٍدؼ ﺓحقٓؽ هصمحﺑ عهوـ
الىﺍس فْ الهجﺓهع عمِ أىً ىسؽ هف الهؤسسﺍت الهجﺓهعٓﺑ ,الهعﺏرة عف الىﺍس ﺓعﺏٓ اًر سمٓهﺍً,
وﺓرﺏط ﺏٓىٍﺍ شﺏكﺑ هﺓٓىﺑ هف عٛقﺍت الضﺏط والهسﺍءلﺑ ﺏواسطﺑ الهؤسسﺍت ,وفْ الىٍﺍٓﺑ ﺏواسطﺑ
الىﺍس (الﺓىهٓﺑ ا٘ىسﺍىٓﺑ العرﺏٓﺑ.)102,2002 ,
وﺓُعرؼ الوكﺍلﺑ اٖهرٓكٓﺑ لمﺓىهٓﺑ الدولٓﺑ الحكـ الرشٓد عمِ أىً قدرة الحكوهﺑ عمِ الحفﺍظ
عمِ السٛـ اٚجﺓهﺍعْ ,وضهﺍف القﺍىوف والىظﺍـ ,والﺓروٓج هف أجؿ خمؽ الظروؼ الضرورٓﺑ
لمىهو اٚقﺓصﺍدي ,وضهﺍف الحد اٖدىِ هف الﺓأهٓف اٚجﺓهﺍعْ (عﺏد الىور.)107 :2006 ,
والحكـ الرشٓد هوضوع إىسﺍىْ "وٌو الحكـ الذي ٓعزز وٓدعـ وٓصوف رفﺍي ا٘ىسﺍف وٓقوـ
وحرٓﺍﺓٍـ اٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ,
عمِ ﺓوسٓع قدرات الﺏشر وخٓﺍراﺓٍـ وفرصٍـ ّ

وٓسعِ إلِ ﺓهﺕٓؿ كﺍفﺑ فﺋﺍت الشعب ﺓهﺕٓ ًٛكﺍه ًٛوﺓكوف هسﺋولﺑ أهﺍهً لضهﺍف هصﺍلح جهٓع
أفراد الشعب ( ىصر اهلل.)152 :2014 ,
والحكـ الرشٓد ٓسﺍوى ﺏٓف الىﺍس ,وٓدعو لمعؼ عف اٖهواؿ العﺍهﺑ ,وٓؤسس لمﺓعﺍقد اٚجﺓهﺍعْ
ﺏٓف الحﺍكـ والهحكوهٓف ,وٓشرؾ الىﺍس فْ السمطﺑ ,وقد اسﺓرشد الغرب فْ ىٍضﺓً ﺏﺓمؾ الهفﺍٌٓـ
فْ الحكـ الرشٓد حﺓِ صﺍر أقرب لمرشد هف عﺍلهىﺍ العرﺏْ وا٘سٛهْ (الغزالْ.)3 :2010 ,
وأٓﺍً كﺍف الهصطمح الهسﺓخدـ لمﺓعﺏٓر عف الحكـ الرشٓد سواء ا٘دارة الرشٓدة أو الحكـ الجٓد
أو الحكـ الصﺍلح ,أو الحوكهﺑ ,فٍو ﺓرجهﺑ لمهصطمح( ,)Good Governanceوالذي ٓشٓر
إلِ هضهوف واحد ,وٌو ﺓحقٓؽ الﺓىهٓﺑ الشﺍهمﺑ ,والسمـ اٌٖمْ ,وضهﺍف سٓﺍدة القﺍىوف
(هوسِ.)46 :2011 ,
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وٓﺓفؽ الﺏﺍحث هع ﺓعرٓؼ الوكﺍلﺑ اٖهرٓكٓﺑ لمﺓىهٓﺑ الدولٓﺑ والﺓْ عرفت الحكـ الرشٓد عمِ أىً
(قدرة الحكوهﺑ عمِ الحفﺍظ عمِ السٛـ اٚجﺓهﺍعْ ,وضهﺍف القﺍىوف والىظﺍـ ,والﺓروٓج هف أجؿ
خمؽ الظروؼ الضرورٓﺑ لمىهو اٚقﺓصﺍدي ,وضهﺍف الحد اٖدىِ هف الﺓأهٓف اٚجﺓهﺍعْ) حٓث
أف ٌذا الﺓعرٓؼ ٓشهؿ جهٓع الىواحْ اٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ ,حٓث إف هف أٌـ
أٌداؼ الحكـ ﺓوفٓر احﺓٓﺍجﺍت وهﺓطمﺏﺍت الهجﺓهع اٖسﺍسٓﺑ ,وضهﺍف حقً ﺏﺍلعٓش فْ أهﺍف
وﺏىﺍء عمًٓ ٓهكىىﺍ القوؿ أف الحكـ الصﺍلح إىهﺍ ٌو أسموب ٘دارة
والحفﺍظ عمِ سٛهﺓً وحٓﺍﺓً,
ً

الﺏٛد ﺏكﺍفﺑ قطﺍعﺍﺓٍﺍ السٓﺍسٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑٓ ,سعِ لﺓحقٓؽ العدؿ والهسﺍواة ﺏٓف
هخﺓمؼ فﺋﺍت وطﺏقﺍت أفراد الهجﺓهع ,كذلؾ ٓسعِ لحفظ الحرٓﺍت واحﺓراهٍﺍ ,وهحﺍرﺏﺑ الفسﺍد
الهﺍلْ وا٘داري ,وارسﺍء هﺏﺍدئ القﺍىوف والدٓهقراطٓﺑ.
 :2.2.4أّ٘١خ اٌسىُ اٌؽن١ع:
إف الحكـ الرشٓد ٓسعِ إلِ إضعﺍؼ فكرة الدولﺑ الحهﺍﺋٓﺑ وﺓطﺏٓؽ هﺏدأ القٓﺍدة ا٘دارٓﺑ,
وشفﺍفٓﺑ أكﺕر ﺓجﺍي الهسﺓفٓدٓف هف السٓﺍسﺍت اٚجﺓهﺍعٓﺑ ,وٌو الضهﺍف لﺓوفٓر الشروط الهٛﺋهﺑ
لمحصوؿ عمِ ىهو ٌﺍـ ٓسﺓفٓد هىً الهحﺓﺍجوف وٓضهف الﺓطور اٚجﺓهﺍعْ لمﺏمداف(عزي وجمطْ,
 ,)2006وٓسﺍٌـ فْ ﺓعزٓز رفﺍي ا٘ىسﺍف وﺓوسٓع قدرات الﺏشر وخٓﺍراﺓٍـ وفرصٍـ وحرٓﺍﺓٍـ
اٚقﺓصﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ والسٓﺍسٓﺑ (الﺓىهٓﺑ ا٘ىسﺍىٓﺑ العرﺏٓﺑ.)101 :2002 ,
كهﺍ أف لً اىعكﺍسﺍت عمِ الهجﺓهع هىٍﺍ :الوٚء واٚىﺓهﺍء ,وا٘ﺏداع ,والرقﺍﺏﺑ الذاﺓٓﺑ,
والهروىﺑ ,وٓضهف ﺓقصٓر الهسﺍفﺍت فْ هٓﺍدٓف العهؿ اٚقﺓصﺍدي واٚجﺓهﺍعْ والسٓﺍسْ ,كهﺍ
أف الحكـ الجٓدٓ ,ؤهف الىقﺍش العﺍـ حوؿ أﺕر السٓﺍسﺍت الحكوهٓﺑ ,كهﺍ وٓسﺍعد عمِ الﺓقمٓؿ هف
السٓﺍسﺍت الهىحرفﺑ والخﺍطﺋﺑ عﺏر الهسﺍءلﺑ العﺍهﺑ لمسٓﺍسٓٓف والهوظفٓف (وٌﺏﺑ.)44 :2015 ,
وهف هىظور الهجﺓهعٓ :ىظر الهجﺓهع لمحكـ الرشٓد عمِ أىً سﺏٓؿ لموصوؿ إلِ الرفﺍٌٓﺑ
اٚجﺓهﺍعٓﺑ ,الﺓْ ﺓعد أٌـ ٌدؼ لمﺓىهٓﺑ هف خٛؿ الزٓﺍدة فْ الدخؿ ,وﺓوفٓر الوظﺍﺋؼ ,وزٓﺍدة
الهدخرات ههﺍ ٓىعكس عمِ زٓﺍدة اٚسﺓﺕهﺍر ,وارﺓفﺍع اٖجور والهعﺍشﺍت ورواﺓب الﺓقﺍعد
(حسٓف.)9 :2011 ,
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ِ :3.2.4كز٠ٛبد رطج١ك اٌسىُ اٌؽن١ع:
القرر فْ كﺍفﺑ أىحﺍء العﺍلـ ,ﺏكٓفٓﺑ إدارة الشؤوف
أصﺏح الحكـ الرشٓد هف أولوٓﺍت صﺍىعْ ا
اٚقﺓصﺍدٓﺑ والهﺍلٓﺑ عمِ الهسﺓوى العﺍلهْ ,وﺏكٓفٓﺑ إدارة الهوارد الوطىٓﺑ وﺓوزٓعٍﺍ وﺓىظٓـ
الهؤسسﺍت داخؿ الدولﺑ واداراﺓٍﺍ ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ٓﺓضهف الحكـ الرشٓد ﺕٛﺕﺑ هسﺓوٓﺍت وٌْ ( الدولﺑ,
والقطﺍع الخﺍص والهجﺓهع الهدىْ) ,فﺍلعٛقﺑ ﺏٓف ٌذي العىﺍصر الﺕٛث ﺓكوف جداً هٍهﺑ لضهﺍف
دٓهوهﺑ الﺓىهٓﺑ الﺏشرٓﺑ ,فﺍلدولﺑ ﺓخمؽ ﺏٓﺋﺑ سٓﺍسٓﺑ وقﺍىوىٓﺑ هقﺏولﺑ ,كهﺍ أف القطﺍع الخﺍص ٓؤدي
إلِ خمؽ هىﺍصب شغؿ ,أهﺍ الهجﺓهع الهدىْ فإىً ٓسٍؿ ﺓقﺍطع الفعؿ السٓﺍسْ واٚجﺓهﺍعْ عﺏر
ﺓعﺏﺋﺑ الجهﺍعﺍت حﺓِ ﺓقوـ ﺏﺍلهشﺍركﺑ فْ اٖىشطﺑ السٓﺍسٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ (عزي وجمطْ,
.)1:2006
ولتطبيق الحكم الرشيد يشترط توافر العناصر التالية (الهدٌوف:)18 :2012 ,
الهصمِ َحﺑ والهﺏىٓﺑ عمِ أرض الواقع
اٌعّ٠مؽاط١خ :وﺓﺓجسد هف خٛؿ ﺓعزٓز ههﺍرسﺑ الدٓهقراطٓﺑ ُ
وﺓجسٓد ىصوص القﺍىوف وﺓرجهﺓً ﺏحٓﺍة دٓهقراطٓﺑ أسﺍسٍﺍ الهشﺍركﺑ ,وﺓهﺕٓؿ الشعب والهحﺍسﺏﺑ
والهراقﺏﺑ ٖداء الحكوهﺑ ,وهف خٛؿ ﺓوفٓر ا٘طﺍر الهؤسسْ لهكﺍفحﺑ الفسﺍد.
زمٛق اإلٔكبْ  :هف خٛؿ ﺓعزٓز هفﺍٌٓـ حهﺍٓﺑ حقوؽ ا٘ىسﺍف وىشر ﺕقﺍفﺑ حقوؽ ا٘ىسﺍف هف
وﺓﺓجً خصﺍﺋصٍﺍ هف خٛؿ إشﺍعﺑ هﺏﺍدئ
خٛؿ اٚﺓفﺍقٓﺍت والهواﺕٓؽ الدولٓﺑ لحقوؽ ا٘ىسﺍفّ ,
اٚحﺓراـ وﺓعزٓز الكراهﺑ وعدـ الﺓهٓٓز ﺏٓف اٖفراد والهسﺍواة.

ق١بظح اٌمبٔ : ْٛﺏهعىِ احﺓراـ الهﺏﺍدئ القﺍىوىٓﺑ وحكهٍﺍ ,والﺓْ ﺓسﺍعد عمِ إرسﺍء قواعد العدالﺑ
وﺓفعٓؿ آلٓﺍت ح ّؿ الىزاعﺍت ﺏﺍلطرؽ القﺍىوىٓﺑ ,و الهسﺍواة أهﺍـ القﺍىوف ,وحؽ الﺓقﺍضْ وأف ﺓىظر
القضﺍٓﺍ هحكهﺑ هسﺓقمّﺑ ,وأف ٓكوف القضﺍة هسﺓقمّٓف ٓ ٚخضعوف إ ٚلمحؽ والعدؿ ,و ٓﺓـ ذلؾ
هف خٛؿ العهؿ عمِ اسﺓقٛلٓﺑ الجٍﺍز القضﺍﺋْ والرقﺍﺏﺑ عمِ ا٘ىجﺍز.
ِإقكبد اٌّدزّغ اٌّعٔ : ٟإذ ﺓعﺓﺏر هؤسسﺍت الهجﺓهع الهدىْ هف أٌـ عىﺍصر الحﺍكهٓﺑ
الرشٓدة ,وعمِ الدوؿ أف ﺓعهؿ عمِ ﺓشجٓع إىشﺍﺋٍﺍ وﺓفعٓؿ دورٌﺍ فْ الشؤوف العﺍهﺑ ,وأف ﺓعطٍٓﺍ
سف الﺓشرٓعﺍت الﺓْ ﺓسﺍعد ﺏأداء دورٌﺍ الرقﺍﺏْ والعهمْ وﺓحقٓؽ
اٌهؽػ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ  :هف خٛؿ ّ
هفٍوـ الهشﺍركﺑ فْ الﺓىهٓﺑ.
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اإلظاؼح اٌسى١ِٛخ  :ضرورة وجود ا٘دارة الحكوهٓﺑٓ ,عىْ أف ﺓعهؿ عمِ إدارة اٖهواؿ العﺍهﺑ,
واسﺓﺕهﺍر الهوارد الطﺏٓعٓﺑ والﺏشرٓﺑ فْ خدهﺑ الهجﺓهع ,وٓكوف الشعب شركﺍء فْ ٌذي الﺕروات,
الﺓحٓز.
وأف ﺓؤهف ﺏهﺏدأ ﺓكﺍفؤ الفرص وﺓقمّد الوظﺍﺋؼ العﺍهﺑ ﺓحت هعٓﺍر الهسﺍواة وعدـ
ّ

اإلظاؼح اٌالِؽوؿ٠خ  :وﺓعىْ أف ﺓقوـ الحكوهﺍت ﺏﺓفوٓض صٛحٓﺍﺓٍﺍ وسمطﺍﺓٍﺍ ٘دارات غٓر
هركزٓﺑ (لحكوهﺑ داخمٓﺑ هحمٓﺑ) وﺏهشﺍركﺑ واسعﺑ هف قﺏؿ أفراد الهجﺓهع  ,هﺕؿ الٍٓﺋﺍت الهحمٓﺑ
والهجﺍلس الهحمٓﺑ.
كهﺍ إف هف عىﺍصر الحكـ الصﺍلح ,اٚلﺓزاـ ﺏخدهﺑ الصﺍلح العﺍـ ,والحوار ,وذلؾ هف خٛؿ
قىوات هؤسسٓﺑ ﺓهكف الشعب هف الﺓعﺏٓر عف رأًٓ فْ صىع القرار (أحهد.)22 :2008 ,
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اٌّجسث اٌثبٌث
 :3.4ػٕبيؽ ٚآٌ١بد ٚأثؼبظ اٌسىُ اٌؽن١ع
 :1.3.4ػٕبيؽ اٌسىُ اٌؽن١ع:
ٌىﺍؾ العدٓد هف العىﺍصر الﺓْ ﺓسٍـ فْ ﺓعزٓز هﺏﺍدئ الحكـ الصﺍلح فْ الهؤسسﺍت الهخﺓمفﺑ,
وهف أٌـ هعززات الحكـ الصﺍلح هﺍ ٓمْ (الﺏرغوﺕْ:)44 :2010 ,
 ﺓوفٓر الهىﺍخ الصحْ هف حٓث الﺓشرٓعﺍت والقواىٓف وهىح فضﺍء واسع لهىظهﺍتالهجﺓهع الهدىْ لمعهؿ ﺏحرٓﺑ ,وفﺓح الهجﺍٚت لمحوار الجﺍد والﺏىﺍء ﺏٓف الحكوهﺑ
واٖحزاب واٖطر السٓﺍسٓﺑ وهىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ.
 ﺓوفٓر هسﺍحﺍت واسعﺑ هف الحرٓﺍت العﺍهﺑ والسهﺍح ﺏﺍلهشﺍركﺑ فْ اﺓخﺍذ الق اررات . خضوع ا٘دارة العﺍهﺑ لمهسﺍءلﺑ والهحﺍسﺏﺑ وﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ ,وضهﺍفكفﺍءﺓٍﺍ وفعﺍلٓﺓٍﺍ هف حٓث اٖداء ,والﺓأكد هف خموٌﺍ هف الفسﺍد ﺏأشكﺍلً.
 الحؽ فْ الهعرفﺑ وﺓهكٓف الهرأة وهشﺍركﺓٍﺍ ,وﺓأهٓف هسﺍحﺑ هف الهسﺍواة والدٓهقراطٓﺑوالشفﺍفٓﺑ.
وٌىﺍؾ هف العىﺍصر هﺍ طرحﺓً الهفوضٓﺑ السﺍهٓﺑ لحقوؽ ا٘ىسﺍف وٌْ كﺍلﺓﺍلْ (عزي
وجمطْ)2006 ,
 الهشﺍركﺑ.
 الدٓهوهﺑ.
 الشفﺍفٓﺑ.
 ا٘ىصﺍؼ والعدؿ والهسﺍواة.
 القدرة عمِ ﺓىهٓﺑ الهوارد.
 الحث عمِ الﺓوازف ﺏٓف اٖجىﺍس.
 الﺓسﺍهح وﺓقﺏؿ هخﺓمؼ أراء اٖخرى.
 القدرة عمِ ﺓعﺏﺋﺑ الهوارد ٖغراض اجﺓهﺍعٓﺑ.
 ﺓقوٓﺑ ألٓﺍت اٖصٓمﺑ وﺓأٌٓؿ الهواطىﺑ.
 الﺓطﺍﺏؽ هع القﺍىوف.
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 اٚسﺓخداـ العقٛىْ والفعﺍؿ لمهوارد.
 ﺓولٓد وﺓحفٓز اٚحﺓراـ والﺕقﺑ.
 الهسؤولٓﺑ.
 القدرة عمِ ﺓعرٓؼ الحموؿ العقٛىٓﺑ والﺓكفؿ ﺏٍﺍ.
 الﺓشجٓع عمِ ﺓحهؿ الهسؤولٓﺍت والﺓسٍٓٛت.
 الضﺏط أكﺕر هف الرقﺍﺏﺑ.
 القدرة عمِ هعﺍلجﺑ الهسﺍﺋؿ الزهىٓﺑ.
 الﺓوجًٓ ىحو الخدهﺑ.
 :2.3.4أثؼبظ اٌسىُ اٌؽن١ع:
إف الحكـ الراشد وفْ سٓﺍقً السٓﺍسْ ﺓحدٓداً ٌو الحكـ الذي ﺓقوـ ﺏً قٓﺍدات سٓﺍسٓﺑ هىﺓخﺏﺑ
ّ
همﺓزهﺑ ﺏﺓطوٓر أفراد الهجﺓهع ﺏرضﺍٌـ وعﺏر هشﺍركﺓٍـ فْ هخﺓمؼ القىوات السٓﺍسٓﺑ لمهسﺍٌهﺑ

فْ ﺓحسٓف ىوعٓﺑ حٓﺍﺓٍـ ورفﺍٌٓﺓٍـ ,وٓﺓـ ﺓطوٓر أفراد الهجﺓهع عﺏر ﺕٛﺕﺑ أﺏعﺍد أسﺍسٓﺑ ﺓﺓفﺍعؿ
فٓهﺍ ﺏٓىٍﺍ ,وﺓرﺓﺏط ارﺓﺏﺍطﺍً وﺕٓقﺍً ٘ىﺓﺍج الحكـ الراشد وٌْ (ىصراهلل:)154 :2014 ,
أو - ًٚاٌجؼع اٌك١بق :ٟالهرﺓﺏط ﺏطﺏٓعﺑ السمطﺑ السٓﺍسٓﺑ وشرعٓﺑ ﺓهﺕٓمٍﺍ ,و ٓكهف ٌذا الﺏعد فْ
ضرورة ﺓفعٓؿ الدٓهقراطٓﺑ الﺓْ ﺓعﺓﺏر شرطﺍً فْ ﺓجسٓد الحكـ الراشد ,هف خٛؿ ﺓىظٓـ اىﺓخﺍﺏﺍت
حرة و ىزٍٓﺑ هفﺓوحﺑ لكؿ الهواطىٓف ,هع وجود سمطﺑ هسﺓقمﺑ قﺍدرة عمِ ﺓطﺏٓؽ القﺍىوف ,وٌٓﺋﺑ
ﺏرلهﺍىٓﺑ ﺓسﺓطٓع أف ﺓحقؽ ﺏً ىظﺍـ إعٛهْ ٓجعمٍﺍ فْ اﺓصﺍؿ هسﺓهر هع الهواطف.
ﺕﺍىٓﺍً  -اٌجؼع االلزًبظٚ ٞاالخزّبػ :ٟو ٓرﺓﺏط ٌذا الﺏعد ﺏشقًٓ ﺏطﺏٓعﺑ ﺏىٓﺑ الهجﺓهع الهدىْ
وهدى اسﺓقٛلٓﺓً عف الدولﺑ هف زاوٓﺑ ,وطﺏٓعﺑ السٓﺍسﺍت العﺍهﺑ فْ الهجﺍلٓف اٚقﺓصﺍدي
واٚجﺓهﺍعْ وﺓأﺕٓرٌﺍ فْ الهواطىٓف هف حٓث الفقر وىوعٓﺑ الحٓﺍة هف زاوٓﺑ ﺕﺍىٓﺑ ,وكذا عٛقﺓٍﺍ
هع اٚقﺓصﺍدٓﺍت الخﺍرجٓﺑ والهجﺓهعﺍت اٖخرى هف زاوٓﺑ ﺕﺍلﺕﺑ .
ﺕﺍلﺕﺍً -اٌجؼع اٌزمٕ :ٟوالذي ٓرﺓﺏط ﺏكفﺍءة ا٘دارة العﺍهﺑ ,وهدى فعﺍلٓﺓٍﺍ  ,ﺓرﺓﺏط ٌذي اٖﺏعﺍد الﺕٛث
وﺓﺓراﺏط هع ﺏعضٍﺍ فْ إىﺓﺍج الحكـ الراشد (عﺏد الىور.)110 :2006 ,
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فٓ ٛهكف ﺓصور إدارة فﺍعمﺑ هف دوف اسﺓقٛؿ ا٘دارة عف ىفوذ السٓﺍسٓٓف ,وٓ ٚهكف لٙدارة
السٓﺍسٓﺑ وحدٌﺍ هف دوف وجود إدارة عﺍهﺑ فﺍعمﺑ هف ﺓحقٓؽ إىجﺍزات فْ السٓﺍسﺍت العﺍهﺑ
(لﺏﺍؿ.)9 :2012 ,
كهﺍ أف ٌٓهىﺑ الدولﺑ عمِ الهجﺓهع الهدىْ وﺓغٓٓﺏً سﺓؤدي إلِ غٓﺍب هكوف رﺋٓسْ فْ الﺓأﺕٓر
فْ السٓﺍسﺍت العﺍهﺑ ,وهراقﺏﺑ السمطﺑ السٓﺍسٓﺑ وا٘دارٓﺑ وهحﺍسﺏﺓٍﺍ (عﺍهر.)51 :2007 ,
 :3.3.4آٌ١بد اٌسىُ اٌؽن١ع:
ﺓﺓﺏﺍٓف آلٓﺍت الحكـ الرشٓد ﺏﺓﺏﺍٓف الجٍﺍت والهصﺍلح ,فﺍلﺏىؾ الدولْ ٓركز عؿ هﺍ ٓحفز الىهو
واٚىفﺓﺍح اٚقﺓصﺍدي ,فْ حٓف أف ﺏرىﺍهج اٖهـ الهﺓحدة ا٘ىهﺍﺋْ ٓركز عمِ اٚىفﺓﺍح السٓﺍسْ,
لكف فْ العهوـ ٓهكف ﺓحدٓد أﺏرز ٌذي ألٓﺍت فْ:
اٌهفبف١خ  :وضوح الﺓشرٓعﺍت وسٍولﺑ فٍهٍﺍ ,واسﺓقرارٌﺍ واىسجﺍهٍﺍ هع ﺏعضٍﺍ ,وىشر الهعموهﺍت
وا٘فصﺍح عىٍﺍ وسٍولﺑ الوصوؿ الٍٓﺍ ﺏحٓث ﺓكوف هﺓﺍحﺑ لمجهٓع ,وﺓوفٓر هىﺍخ صحْ ﺓسودي
الﺕقﺑ الهﺓﺏﺍدلﺑ (حرب.)12 :2011 ,
اٌّهبؼوخ  :ﺓعرؼ ا٘دارة ﺏﺍلهشﺍركﺑ عمِ أىٍدا ىوعﺍً هف أىواع ا٘دارة الحدٓﺕﺑ الﺓْ ﺓشجع
العﺍهمٓف فْ جهٓع الهسﺓوٓﺍت ا٘دارٓﺑ عمِ ﺓﺏﺍدؿ اٖفكﺍر ﺏٍدؼ ﺓحدٓد وصٓﺍغﺑ اٌٖداؼ
الﺓىظٓهٓﺑ ,وحؿ الهشكٛت واﺓخﺍذ الق اررات ( هطٓر.)20 :2013 ,
أف الجهٓع ,ح ّكﺍهﺍً و هسﺋولٓف وهواطىٓف ٓخضعوف لمقﺍىوف وٚ
زىُ /ق١بظح اٌمبٔ : ْٛﺏهعىِ ّ

ﺓطﺏؽ اٖحكﺍـ والىصوص القﺍىوىٓﺑ ﺏصورة عﺍدلﺑ وﺏدوف
شْء ٓسهو عمِ القﺍىوف ,وٓجب أف ّ
ﺓهٓٓز ﺏٓف أفراد الهجﺓهع ,وأف ﺓوافؽ ٌذي القواىٓف هعﺍٓٓر حقوؽ ا٘ىسﺍف ,و ﺓكوف ضهﺍىﺑ لٍﺍ
ولحرّٓﺍت ا٘ىسﺍف الطﺏٓعٓﺑ (أهﺍف.)1 :2012 ,
اٌّكبءٌخ :و ﺓعىْ أف جهٓع الهسﺋولٓف والح ّكﺍـ وهﺓّخذي القرار فْ الدولﺑ أو القطﺍع الخﺍص أو
هؤسسﺍت الهجﺓهع الهدىْ ,خﺍضعٓف لهﺏدأ الهحﺍسﺏﺑ أهﺍـ الرأي العﺍـ (الهدٌوف,)27 :2012 ,
اٖحزب السٓﺍسٓﺑ ,وﺓؤكد عمِ أف الحؽ فْ حكـ وﺓهﺕٓؿ
ا
و ﺓركز عمِ أداء الحكوهﺍت هف قﺏؿ
دٓهقرطٓﺑ وأف حضورٌﺍ أو غٓﺍﺏٍﺍ ٓعكس درجﺑ دهقرطﺑ الدولﺑ
ا
الشعب ٓﺓـ هف خٛؿ اىﺓخﺍﺏﺍت
والهجﺓهع (.)Huque, 2011
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اإلخّبعٌ :ىﺍؾ العدٓد هف الجٍﺍت الفﺍعمﺑ ووجٍﺍت الىظر فْ الهجﺓهع ,لذلؾ فإف الحكـ الرشٓد
ٓﺓطمب ﺓوفٓؽ ﺏٓف ٌذي الجٍﺍت وﺓقرٓب وجٍﺍت الىظر ٖصحﺍب الهصﺍلح فْ الهجﺓهع لموصوؿ
إلِ ﺓوافؽ واسع فْ الهجﺓهع عمِ هﺍ ٌو فْ هصمحﺑ الهجﺓهع ككؿ (الحمو.)39 :2012 ,
اٌّكبٚاح :أف ٓﺓسﺍوى الىﺍس جهٓعﺍً فِ الحقوؽ والواجﺏﺍت دوف ﺓفرقﺑ أو ﺓهٓٓز ﺏسﺏب جىس أو
طﺏقً أو هذٌب أو عصﺏٓﺑ أو حسب أو ىسب أو هﺍؿ ( الخوٓمدي.(1 :2013 ,
اٌىفبءح :وﺓعىْ كفﺍءة العهمٓﺍت والهؤسسﺍت العﺍهﺑ ﺏحٓث ﺓفرز هخرجﺍت وىﺓﺍﺋج لهقﺍﺏمﺑ حﺍجﺍت
الجهﺍٌٓر ,هع اٚلﺓزاـ اٖكٓد والصﺍرـ ﺏﺓوظٓؼ الهوارد الوطىٓﺑ (أحهد.)24 :2008 ,
وىسﺍء الحؽ فْ الﺓحسٓف والهحﺍفظﺑ عمِ
اٌؼعي :ﺏحٓث ٓكوف لجهٓع أفراد الهجﺓهع رجﺍًٚ
ً
رفﺍٌٓﺓٍـ (عﺍهر.)51 :2007 ,

اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ :أي الرؤٓﺑ الهىطمقﺑ هف الهعطٓﺍت الﺕقﺍفٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓﺑ الٍﺍدفﺑ إلِ ﺓحسٓف
شؤوف اٖفراد وﺓىهٓﺑ الهجﺓهع ( ﺏراٌهْ.)146 :2010 ,
اٌالِؽوؿ٠خ :ﺓوزٓع السمطﺍت عمِ أفراد الهجﺓهع هف خٛؿ الﺓوزٓعﺍت الجغرافٓﺑ لمدولﺑ ,ﺏٍدؼ
إدارة شؤوىٍﺍ والحفﺍظ عمِ حقوؽ اٖفراد داخمٍﺍ ﺓش ّكؿ ﺏعداً عهٓقﺍً فْ ﺓحقٓؽ هفٍوـ الحﺍكهٓﺑ
الرشٓدة ( الهدٌوف.)28 :2012 ,
ههﺍ سﺏؽ ٓﺓﺏٓف ﺏأف الحكـ الرشٓد هىٍجٓﺑ لرسـ سٓﺍسﺍت الدولﺑ فْ كﺍفﺑ الهجﺍٚت وعمِ هخﺓمؼ
الصعد ,وٌو الهطمب الذي ﺓسعِ الدولﺑ هف خٛلً لﺓوفٓر وﺓمﺏٓﺑ هصﺍلح عﺍهﺑ الهواطىٓف ,ﺏهﺍ
ُ
ٓزٓد هف حﺍلﺑ اٚىﺓهﺍء والوٚء لمدولﺑ وسٓﺍسﺍﺓٍﺍ.
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اٌّجسث اٌؽاثغ
ِ :4.4ؼب١٠ؽ ,ضًبئىِ ,ؼٛلبد اٌسىُ اٌؽن١ع
ِ :1.4.4ؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع:
ٓ ٚوجد حﺓِ أف ﺓوافؽ كمْ أو إجهﺍع حوؿ أفضؿ أشكﺍؿ الحكـ وذلؾ ٖف ىظﺍـ الحكـ ٌو
هوضوع هعٓﺍري وىسﺏْ ٓخﺓمؼ هف هكﺍف ٔخر وهف ظروؼ سٓﺍسٓﺑ واقﺓصﺍدٓﺑ وﺕقﺍفٓﺑ هف دولﺑ
ٖخرى  ,إ ٚأىً ﺓهت صٓﺍغﺑ هجهوعﺑ هف الهعﺍٓٓر الﺓْ ﺓعﺓﺏر اٖسﺍس الذي ٓﺏىِ عمًٓ أي
حكـ والﺓْ لٍﺍ ﺓأﺕٓر هﺏﺍشر عمِ عهمٓﺑ الﺓىهٓﺑ فْ الدولﺑ( الﺏرغوﺕْ.)45 :2010 ,
ولٍذا ٓىﺏغْ ﺓكٓٓؼ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد هع حﺍلﺑ الﺏمد أو الهىﺍطؽ عمِ اٖقؿ ,حٓث قد
ﺓخﺓمؼ اٖولوٓﺍت حسب ﺓﺍرٓﺦ ٌذي الﺏمداف وﺓراﺕٍﺍ وﺕقﺍفﺓٍﺍ وهسﺓوى ﺓطورٌﺍ  ,وٓعﺓﺏر ٌذا الﺓكٓٓؼ
لمهعﺍٓٓر ضرورٓﺍً لٛىﺓقﺍؿ هف هرحمﺑ الهفٍوـ الىظري إلِ اﺏﺓكﺍر ألٓﺍت العهمٓﺑ الﺓطﺏٓقٓﺑ الﺓْ
ﺓسهح ﺓدرٓجٓﺍً ﺏﺓطوٓر ا٘دارة والحكـ ,وﺓرفع هف هسﺓوٓﺍت الهحﺍسﺏﺑ والهسﺍءلﺑ والهشﺍركﺑ
والشفﺍفٓﺑ,

وسٓﺍدة القﺍىوف ,وﺓحقٓؽ حﺍجﺍت الجهٍور ,والهسﺍواة ,والهصمحﺑ العﺍهﺑ ,وحسف

اٚسﺓجﺍﺏﺑ (هصمح.)17 :2007 ,
ولقد اسﺓىدت دراسﺑ الحكـ الدولْ عمِ الحكـ الجٓد فْ هىطقﺑ الشرؽ اٖوسط وشهﺍؿ إفرٓقٓﺍ
إلِ هعٓﺍرٓٓف أسﺍسٓٓف لمحكـ الرشٓد ٌهﺍ(اﺏرآٌـ)1 :2015 ,
 -1اٌزضّ١ٕ١خ :ﺓشهؿ حكـ القﺍىوف والهعﺍهمﺑ ﺏﺍلهسﺍواة وﺓأهٓف فرص هﺓسﺍوٓﺑ لٛسﺓفﺍدة هف
الخدهﺍت الﺓْ ﺓوفرٌﺍ الدولﺑ.
 -2اٌّكبءٌخ :ﺓﺓضهف الﺓهﺕٓؿ والهشﺍركﺑ الﺓىﺍفسٓﺑ السٓﺍسٓﺑ واٚقﺓصﺍدٓﺑ والﺕقﺍفٓﺑ والهسﺍواة
والهحﺍسﺏﺑ.
وﺏعﺏﺍرة أخرى ٓهكف القوؿ أف الهسﺍءلﺑ ٌْ ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ والىﺓﺍﺋج لمﺏراهج الحكوهٓﺑ وﺓوفٓر
الخدهﺍت

الحكوهٓﺑ

ﺏكفﺍءة

واقﺓصﺍد

وفﺍعمٓﺑ

هع

اٚلﺓزاـ

ﺏﺍلقواىٓف

واٖىظهﺑ

والﺓعمٓهﺍت(الرحﺍحمﺑ.)287:2006,
وفْ ﺏعض الدراسﺍت اٖخرى ﺓـ الﺓركٓز عمِ سﺓﺑ هعﺍٓٓر لمحكـ الصﺍلح وٌْ (الهحﺍسﺏﺑ
والهسﺍءلﺑ ,اٚسﺓقرار السٓﺍسْ ,فعﺍلٓﺑ الحكوهﺑ ,ىوعٓﺑ وﺓىظٓـ اٚقﺓصﺍد ,حكـ القﺍىوف ,والﺓحكـ
فْ الفسﺍد) (عﺍهر.)50 :2007 ,
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أهﺍ هىظهﺑ الﺓعﺍوف اٚقﺓصﺍدي والﺓىهٓﺑ فركزت عمِ أرﺏعﺑ هعﺍٓٓر فقط ٌْ (اهىصوراف2006 ,
)134:
 .1دولﺑ القﺍىوف.
 .2إدارة القطﺍع العﺍـ.
 .3السٓطرة عمِ الفسﺍد.
 .4خفض الىفقﺍت العسكرٓﺑ
وحسب ﺏرىﺍهج اٖهـ الهﺓحدة ا٘ىهﺍﺋْ (  )UNDP ,2012فإف هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ﺓشهؿ
هﺍ ٓمْ (ﺏراٌهْ:)145 :2009 ,
 .1اٌّهبؼوخ :وٌْ إﺓﺍحﺑ الفرصﺑ لمعﺍهمٓف ﺏأف ٓعﺏروا عف آراﺋٍـ وأفكﺍرٌـ وأف ٓدلوا ﺏﺍقﺓراحﺍﺓٍـ
فٓهﺍ ٓﺓعمؽ ﺏأعهﺍلٍـ وفْ الجواىب الﺓْ ﺓهس هصمحﺓٍـ ,كذلؾ إشراكٍـ فْ عهمٓﺑ اﺓخﺍذ
الق اررات الﺓْ ﺓؤﺕر فٍٓـ أو فْ أعهﺍلٍـ (ٌممو.)59 :2015 ,
 .2ق١بظح اٌمبٔ :ْٛأف الجهٓع هوظفٓف وهسؤولٓف ٓخضعوف لمقﺍىوف و ٚشْء ٓسهو عمِ
القﺍىوف وٓجب أف ﺓطﺏؽ اٖحكﺍـ والىصوص القﺍىوىٓﺑ ﺏصورة عﺍدلﺑ ودوف ﺓهٓٓز ﺏٓىٍـ ,وأف
ﺓﺓوافؽ القواىٓف هع هعﺍٓٓر حقوؽ ا٘ىسﺍف والقواىٓف الهطﺏؽ فْ الدولﺑ (الحمو)43 :2012 ,
 .3اٌهفبف١خ :والﺓْ ﺓعىْ حرٓﺑ ﺓدفؽ الهعموهﺍت ,وأف ﺓكوف كﺍفﺑ الهعموهﺍت هﺓﺍحﺑ ﺏصورة
هﺏﺍشرة لكؿ الهﺓأﺕرٓف ﺏٍﺍ ,وٓجب ﺓوفٓر الهعموهﺍت حوؿ الق اررات الﺓْ ٓﺓـ اﺓخﺍذٌﺍ.
 .4االقزدبثخٓ :جب أف ﺓسعِ الهؤسسﺍت وﺓوجً العهمٓﺍت إلِ خدهﺑ جهٓع أصحﺍب الهصمحﺑ.
 .5اٌزٛخٔ ٗ١س ٛرٛافك ا٢ؼاء( اٌزٛافك ) :ﺓغمٓب رأي الهجهوعﺑ ﺓحقٓقﺍً لمىفع العﺍـ لٙدارة
واٖفراد وهﺍ ٓقﺓضًٓ واقع الحﺍؿ هف اجراءات.
 .6اٌؼعاٌخ  :ﺏحٓث ٓكوف لجهٓع أفراد الهجﺓهع رجﺍ ًٚوىسﺍء شٓوخﺍً وأطفﺍ ًٚالفرصﺑ لﺓحسٓف
أوضﺍعٍـ اٚجﺓهﺍعٓﺑ ,وضهﺍف أهىٍـ اٚجﺓهﺍعْ والعهؿ عمِ ﺓوفٓر احﺓٓﺍجﺍﺓٍـ اٖسﺍسٓﺑ
(الهدٌوف.)28 :2012 ,
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 .7اٌفبػٍ١خ ٚاٌىفبءح :وٌْ هدى ﺓحقٓؽ الهىظهﺑ ٌٖدافٍﺍ الهرسوهﺑ وفقﺍً لمخطط الهعدة هسﺏقﺍً
ﺏأعمِ كفﺍءة وأقؿ ﺓكمفﺑ ههكىﺑ وﺏﺍلﺓﺍلْ فإىٍﺍ ﺓعىْ اٚسﺓخداـ اٖهﺕؿ لمهوارد (الهدخٛت) هع
ﺓعظٓـ الهخرجﺍت (ٌممو.)51 :2015 ,
 .8اٌّكبءٌخ :ﺓهكٓف الهواطىٓف واٖفراد ذوي العٛقﺑ هف هراقﺏﺑ وهحﺍسﺏﺑ الهوظفٓف العهوهٓٓف
هف خٛؿ القىوات الهٛﺋهﺑ دوف أف ٓؤدي ذلؾ لﺓعطٓؿ العهؿ (الىعٓزي.)26:2015 ,
 .9اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ :وٌْ خرٓطﺑ الطرٓؽ الﺓْ ﺓوضح هسﺍر الهىظهﺑ ,ﺏحٓث ﺓوفر
هعموهﺍت هحددة عف الﺓقىٓﺑ والﺓركٓز والعهٛء واٖسواؽ الجغرافٓﺑ وا٘ىﺓﺍجٓﺑ ,الﺓْ ﺓﺓﺏعٍﺍ
الهىظهﺑ وا٘هكﺍىﺍت الﺓْ ﺓسعﺍ لﺓطوٓرٌﺍ وىوعٓﺑ الهىظهﺑ الﺓْ ﺓرغب ا٘دارة فْ ﺓحقٓقٍﺍ
هسﺓقﺏٌ( ًٛممو.)53 :2015,
 :2.4.4ضًبئى اٌسىُ اٌؽن١ع:
رأى الهشﺍركوف فْ ( هؤﺓهر ا٘دارة الرشٓدة ) 2005 ,أف خصﺍﺋص الحكـ الرشٓد والصﺍلح ٌْ
( وٌﺏﺑ:)44 :2015 ,
 .1اٌّهبؼوخ اٌهؼج١خ :وﺓعىْ ﺓشجٓع العﺍهمٓف فْ هخﺓمؼ الهسﺓوٓﺍت اٚدارٓﺑ عمِ ﺓﺏﺍدؿ
اٖفكﺍر ﺏٍدؼ ﺓحدٓد وصٓﺍغﺑ اٌٖداؼ الﺓىظٓهٓﺑ واﺓخﺍذ الق اررات (حرب.)49 :2011,
 .2زىُ اٌمبٔٚ ْٛظٌٚخ اٌّإقكبد :وذلؾ ﺏﺓطﺏٓؽ اٖطر والىصوص القﺍىوىٓﺑ ﺏصورة عﺍدلﺑ
ودوف إي إقصﺍء ﺏٓف أفراد الهجﺓهع.
 .3اٌهفبف١خ :ﺓعﺓﺏر الشفﺍفٓﺑ هف أٌـ الركﺍﺋز والهﺏﺍدئ الﺓْ ﺓقوـ عمٍٓﺍ الدٓهقراطٓﺑ ٚسٓهﺍ فْ
عهمٓﺑ صىع القرار والشفﺍفٓﺑ لٓست ٌدفﺍً ﺏحد ذاﺓٍﺍ واىهﺍ وسٓمﺑ هف الوسﺍﺋؿ الهسﺍعدة فْ
الهحﺍسﺏﺑ والهﺓﺍﺏعﺑ (حرب.)46 :2011 ,
 .4اٌدب٘ؿ٠خ ٚاالقزدبثخ  :ﺏحٓث ﺓكوف الهؤسسﺍت الخدهٓﺑ والقﺍﺋهوف عمٍٓﺍ فْ خدهﺑ الوطف
والهواطف.
 .5اٌزٛخٗ ٔس ٛاٌدّبػ١خ :حٓث أف جهٓع الهصﺍلح الخٛفٓﺑ ٓﺓـ الﺓوسط فٍٓﺍ لموصوؿ إلِ
إجهﺍع واسع حوؿ هﺍذا ٓعىْ الىفع العﺍـ لموطف ولمجهﺍعﺍت الهحمٓﺑ.
 .6اٌؼعي االخزّبػ :ٟﺏحٓث ٓكوف لجهٓع الهواطىٓف (رجﺍ ًٚوىسﺍء)الفرصﺑ الحٓﺍﺓٓﺑ لﺓحسٓف
أوضﺍعٍـ.
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 .7اٌفبػٍ١خ ٚاٌىفبءح :لمعهمٓﺍت والهؤسسﺍت العﺍهﺑ ﺏحٓث ﺓفرز هخرجﺍت وىﺓﺍﺋج لهقﺍﺏمﺑ حﺍجﺍت
الجهﺍٌٓر هع اٚلﺓزاـ اٖكٓد والصﺍرـ ﺏﺓوظٓؼ الهوارد الوطىٓﺑ.
وتتضمن الكفاءة ﺓحدٓد هﺍ إذا كﺍىت الوحدة الحكوهٓﺑ ﺓقوـ ﺏإدارة الهوارد الهﺓﺍحﺑ لدٍٓﺍ ﺏكفﺍءة
وفﺍعمٓﺑ واقﺓصﺍد ,وهﺍ إذا كﺍىت ﺓصرفﺍت الوحدة هﺓفقﺑ هع اٖىظهﺑ والقواىٓف والﺓعمٓهﺍت الىﺍظهﺑ
لهﺏدأ الكفﺍءة (الرحﺍحمﺑ.)288 :2006 ,
 .8اٌّكبءٌخ :وﺓعرؼ عمِ أىٍﺍ الطمب هف الهسﺋولٓف ﺓقدٓـ الﺓوضٓحﺍت الٛزهﺑ ٖصحﺍب
الهصمحﺑ حوؿ كٓفٓﺑ اسﺓخداـ صٛحٓﺍﺓٍـ وﺓصرٓؼ واجﺏﺍﺓٍـ ,واٖخذ ﺏﺍٚىﺓقﺍدات وﺓمﺏٓﺑ
الهطﺍلﺏﺍت وﺓحهؿ الهسﺋولٓﺑ عف عدـ الكفﺍءة أو الهس ﺏﺍٖهﺍىﺑ والىزاٌﺑ (الغزالْ)5 :2010,
 .9اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ :حٓث ﺓﺓحدد الرؤٓﺑ الﺓىهوٓﺑ هف قﺏؿ هؤسسﺍت الهجﺓهع والدولﺑ هف
خٛؿ هىظور ﺏعٓد الهدى لعهمٓﺑ الﺓطوٓر الهجﺓهعْ والحكـ الصﺍلح والﺓىهٓﺑ الﺏشرٓﺑ.
 .11اٌهؽػ١خ :وذلؾ لضهﺍف شرعٓﺑ السمطﺑ هف خٛؿ أطر هؤسسٓﺑ وقﺍىوىٓﺑ واضحﺑ.
 .11اٌسؽو ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاؼظ :لضهﺍف اسﺓغٛؿ الهوارد وﺓسٓٓرٌﺍ واسﺓخداهٍﺍ ﺏﺍلشكؿ
الذي ٓسﺍعد عمِ رفع الهسﺓوٓﺍت الهعٓشٓﺑ والرفﺍي.
 . 12اٌج١ئخ اٌكٍّ١خ :لضهﺍف حهﺍٓﺑ الﺏٓﺋﺑ واعﺍدة إحٓﺍﺋٍﺍ وﺓجدٓدٌﺍ هف خٛؿ ﺓحقٓؽ اٚسﺓداهﺑ
فْ اٚعﺓهﺍد عمِ الذات.
ويرى الباحث أف هف أٌـ خصﺍﺋص الحكـ الرشٓد ٌْ الهشﺍركﺑ ,ﺏحٓث أف السهﺍح لمهوظفٓف
ﺏطرح أفكﺍرٌـ وآراﺋٍـ وهشﺍركﺑ جٍودٌـ فْ صىع الق اررات ٓعهؿ عمِ زٓﺍد وٚﺋٍـ ,كذلؾ السهﺍح
لمعﺍهﺑ ﺏﺍلهشﺍركﺑ فْ العهمٓﺑ السٓﺍسٓﺑ ٓعهؿ عمِ ضهﺍف أهف واسﺓقرار الحكـ فْ الﺏٛد.
ِ :3.4.4ؼٛلبد اٌسىُ اٌؽن١ع:
ٓقدـ الحكـ الراشد رؤٓﺑ رحﺏﺑ ﺓﺓعمؽ ﺏىهوذج الحكـ وارﺓﺏﺍطً ﺏﺍلعٛقﺑ ﺏٓف هعﺍٓٓر الحكـ وهعﺍٓٓر
وٓشٓد
الهسﺍءلﺑ والشفﺍفٓﺑ ﺏهﺍ ٓؤسس لحكـ صﺍلح ,وٓؤسس لعٛقﺑ سٓﺍسٓﺑ سوٓﺑ هف جﺍىب,
ّ

العٛقﺍت ﺏٓف الدولﺑ والهجﺓهع هف جﺍىب آخر ,ﺏحٓث ٓسﺓمٍـ فِ صٓﺍغﺍﺓً هعﺍىِ الهرجعٓﺑ
والشرعٓﺑ والدافعٓﺑ والجﺍهعٓﺑ والفﺍعمٓﺑ (عﺏد الفﺓﺍح.)2011 ,
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ٓذكر (عﺍكوـ )2006 ,ﺏأف ٌىﺍؾ أرﺏع عهمٓﺍت رﺋٓسﺑ ﺓعٓؽ ﺓحقٓؽ الحكـ الرشٓد ﺓﺓهﺕؿ فْ
(عهمٓﺑ ﺓوزٓع الهوارد ,عهمٓﺑ ﺏمورة السٓﺍسﺍت ,عهمٓﺑ ﺓطﺏٓؽ الﺏراهج ,عهمٓﺑ ﺓوزٓع الدخؿ) ,واف
هف شأف سٓر ٌذي العهمٓﺍت اٖرﺏع أف ٓحدد كٓفٓﺑ ﺓوزٓع الهوارد وﺓخصٓصٍﺍ ,وهٛءهﺑ
السٓﺍسﺍت والﺏراهج ,وفعﺍلٓﺑ الﺓطﺏٓؽ وكفﺍءﺓً ,وعدالﺑ ﺓوزٓع الدخؿ الوطىْ (هطٓر)16 :2013,
كذلك من معوقات الحكم الصالح :العٛقﺑ ﺏٓف الحكﺍهﺑ والدٓهقراطٓﺑ ,والفشؿ الكﺍهف فْ سﺏؿ
العهؿ والﺓىسٓؽ فْ الدولﺑ ﺏدوف الىظر إلِ القطﺍع الخﺍص والهجﺓهع الهدىْ وطهوح اٖفراد
والجهﺍعﺍت ,ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ إلِ ضعؼ الﺓىسٓؽ السٓﺍسْ واخﺓفﺍء الﺓكﺍهؿ اٚقﺓصﺍدي ,إضﺍفﺑ إلِ
غٓﺍب الدٓهقراطٓﺑ وهىﺍخٍﺍ السٓﺍسْ وﺏٓﺋﺓٍﺍ الفكرٓﺑ ,وشٓوع الفسﺍد ,وعدـ احﺓراـ الحرٓﺍت
ا٘ىسﺍىٓﺑ ,وعدـ ﺓهكٓف الهرأة ,وعدـ اكﺓسﺍب الهعرفﺑ ,وﺓوظٓفٍﺍ ﺏفعﺍلٓﺑ فْ ﺏىﺍء القدرات الﺏشرٓﺑ
(أحهد.)24 :2008 ,
وٓرى الﺏﺍحث إف هعوقﺍت الحكـ الرشٓد ﺓﺓهﺕؿ فْ ضعؼ ا٘رادة لدى القٓﺍدة الهجﺓهعٓﺑ فْ
السٓر ىحو ىظﺍـ دٓهقراطْ ٓعهؿ عمِ ﺓوسٓع الحرٓﺍت واحﺓراـ آراء وﺓوجٍﺍت الجهٓع ,كذلؾ هف
هعوقﺍت الحكـ الصﺍلح ضعؼ الﺓجرﺏﺑ الدٓهقراطٓﺑ فْ أغمب اٖىظهﺑ العرﺏٓﺑ ﺏشكؿ عﺍـ وفْ
اٖراضْ الفمسطٓىٓﺑ ﺏشكؿ خﺍص ,وٓعود ذلؾ لمظروؼ السٓﺍسٓﺑ الﺓْ ﺓعٓشٍﺍ اٖراضْ
الفمسطٓىٓﺑ( اٚحﺓٛؿ).
كذلؾ ٓرى الﺏﺍحث أف الفسﺍد ا٘داري والهﺍلْ هف أٌـ الهعٓقﺍت الﺓْ ﺓحوؿ دوف الوصوؿ
لﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد كوىً ٓؤدي إلِ اسﺓىزاؼ هوارد وهقدرات الدولﺑ ,وٌدر الهﺍؿ العﺍـ
وسوء اسﺓخداـ الصٛحٓﺍت.
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اٌّجسث اٌطبِف
 :5.4اٌفكبظ اإلظاؼٚ ٞطؽق ػالخٗ
 :1.5.4اٌفكبظ ( ِف ,ِٗٛٙأنىبٌٗ ٚآثبؼٖ)
هقدهﺑ:
ٓعﺓﺏر الفسﺍد ,سواء ا٘داري أو الهﺍلْ أو السٓﺍسْ أحد أٌـ هعٓقﺍت ﺓحقٓؽ الحكـ الرشٓد عمِ
هسﺓوى الهىظهﺍت أو حﺓِ عمِ هسﺓوى الحكوهﺍت والدوؿ.
اؼ هف القطﺍع الخﺍص ,ورغـ أف ٌذا
ﺍلﺏﺍ هﺍ ٓشﺓرؾ فْ الفسﺍد
أشخﺍص هف القطﺍع العﺍـ وأطر ٌ
وغ ً
ٌ

ٓىطﺏؽ عمِ كؿ أىواع الفسﺍد ,إ ّٚأف القضٓﺑ الﺓْ ﺓشغؿ ﺏﺍؿ الهجﺓهع الدولْ كﺍفﺑ ٌْ حجـ
الفسﺍد ,وهدى اﺓسﺍع داﺋرﺓً ,وﺓشﺍﺏؾ حمقﺍﺓً ,وﺓراﺏط آلٓﺍﺓً ﺏدرجﺑ لـ ٓسﺏؽ لٍﺍ هﺕٓؿ هف قﺏؿ ,ههﺍ

ٍٓدد هسٓرة العدٓد هف دوؿ العﺍلـ وهسﺓقﺏمٍﺍ (أهﺍف.)18 :2013 ,
ِ :1.1.5.4ف َٛٙاٌفكبظ:
ٌىﺍؾ ﺓوجٍﺍت هﺓىوعﺑ فْ ﺓعرٓؼ الفسﺍد فٍىﺍؾ هف ٓعرفً ﺏأىً خروج عف القﺍىوف والىظﺍـ هف
أجؿ ﺓحقٓؽ هصﺍلح سٓﺍسٓﺑ أو اقﺓصﺍدٓﺑ أو اجﺓهﺍعٓﺑ لفرد أو هجهوعﺑ ,وٓوسع الﺏعض أخر
فْ ﺓعرٓؼ الفسﺍد ﺏأىً كؿ سموؾ ٓجﺍفْ الهصمحﺑ العﺍهﺑ (أﺏو عودة.)31 :2015 ,
فمقد عرفت هىظهﺑ الشفﺍفٓﺑ الدولٓﺑ الفسﺍد عمِ أىً " ﺓحرٓؼ سمطﺑ هﺍ لفﺍﺋدة خدهﺑ هصﺍلح
خﺍصﺑ ,سواء ﺓعمؽ اٖهر ﺏسمطﺑ سٓﺍسٓﺑ أو ﺏسمطﺑ قضﺍﺋٓﺑ أو إدارٓﺑ ,أو اقﺓصﺍدٓﺑ ,ﺏهعىِ أف
الفسﺍد عﺏﺍرة عف اﺓخﺍذ الق اررات فْ الشأف العﺍـ وفؽ اعﺓﺏﺍرات الهصمحﺑ الخﺍصﺑ ,ولٓس
الهصمحﺑ العﺍهﺑ (الداعور.)38 :2008 ,
وٓعرؼ الفسﺍد عمِ أىً :إسﺍءة اسﺓخداـ الوظٓفﺑ العﺍهﺑ لمكسب الخﺍص ,وﺓحقٓؽ أرﺏﺍح خﺍرج
إطﺍر القﺍىوف ,واسﺍءة اسﺓخداـ السمطﺑ العﺍهﺑ ,وٌو الهحسوﺏٓﺍت وهحﺍﺏﺍة اٖقﺍرب والرشوة,
واىﺓٍﺍؾ هﺏدأ الهسﺍواة فْ الهعﺍهمﺑ وسوء اسﺓخداـ الهىصب العﺍـ لغﺍٓﺍت شخصٓﺑ (أحهد,
.)27 :2008
وﺓﺓراوح ﺓعرٓفﺍت الفسﺍد هﺍ ﺏٓف ﺓعرٓفﺍت هﺓشددة وأخرى هﺓسﺍٌمﺑ ,حٓث ٓعرؼ الفسﺍد عىد
الهحﺍفظٓف ﺏأىً " سموؾ ﺏٓروقراطْ هىحرؼ ٓسﺓٍدؼ ﺓحقٓؽ هىﺍفع شخصٓﺑ ﺏطرٓقﺑ غٓر شرعٓﺑ"
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أهﺍ عىد الهﺓسﺍٌمٓف فﺍىً "سموؾ إداري غٓر رسهْ ﺏدٓؿ لمسموؾ ا٘داري الرسهْ ,ﺓحﺓهً ظروؼ
واقعٓﺑ ,وٓقﺓضًٓ ظروؼ الﺓحوؿ اٚجﺓهﺍعْ واٚقﺓصﺍدي الذي ﺓﺓعرض لً الهجﺓهعﺍت"
(الغىﺍـ.)18 :2011 ,
أما الفساد اإلداري فقد عرفً الواﺋمْ ( )18 :2007عمِ أىً اسﺍءة اسﺓغٛؿ السمطﺑ
الهرﺓﺏطﺑ ﺏهىصب هعٓف ﺏٍدؼ ﺓحقٓؽ هصﺍلح شخصٓﺑ عمِ حسﺍب الهصﺍلح العﺍهﺑ كإصدار
ق اررات لﺓحقٓؽ هصﺍلح شخصٓﺑ أو لمﺓرﺏح.
وٓرى الﺏﺍحث أف الفسﺍد ٌو هخﺍلفﺑ القﺍىوف ﺏٍدؼ ﺓحقٓؽ هصمحﺑ شخصٓﺑ دوف أدىِ اعﺓﺏﺍر
لمصﺍلح العﺍـ.
إذف الفسﺍد ٌو سموؾ غٓر شرعْ ٓعىْ اسﺓغٛؿ صٛحٓﺍت الهىصب أو الوظٓفﺑ فْ كسب
هىفعﺑ شخصٓﺑ عمِ حسﺍب الهىفعﺑ العﺍهﺑ ,كهﺍ وٓرى الﺏﺍحث أف الفسﺍد ٓشٓع فْ الهىظهﺍت
الﺓْ ﺓفﺓقر إلِ القواىٓف واٖىظهﺑ الﺓْ ﺓكشؼ وﺓحﺍرب الفسﺍد.
 :2.1.5.4أقجبة أزهبؼ اٌفكبظ:
ﺓعددت اٖسﺏﺍب الكﺍهىﺑ وراء ﺏروز وﺓفشْ ظﺍٌرة الفسﺍد عمِ الرغـ هف وجود إجهﺍع عمِ أف
ٌذي الظﺍٌرة ٌْ سموؾ إىسﺍىْ ﺓحركً الهصمحﺑ الذاﺓٓﺑ عىد ﺓوافر ﺏٓﺋﺑ هسﺍعدة ٓﺓـ اىﺓٍﺍزٌﺍ هف
قﺏؿ ٌؤٚء اٖشخﺍص ,وٓهكف إجهﺍؿ أٌهٍﺍ فْ أﺓْ (أهﺍف:)37 :2010 ,
 غٓﺍب سٓﺍدة القﺍىوف.
 ضعؼ الجٍﺍز القضﺍﺋْ.
 ضعؼ ا٘رادة لدى القٓﺍدة السٓﺍسٓﺑ ﺏهكﺍفحﺑ الفسﺍد.
 ضعؼ أجٍزة الرقﺍﺏﺑ فْ الدولﺑ.
 عدـ اٚلﺓزاـ ﺏهﺏدأ الفصؿ ﺏٓف السمطﺍت.
 ضعؼ دور وسﺍﺋؿ ا٘عٛـ وهحدودٓﺑ الحرٓﺍت الﺓْ ﺓﺓهﺓع ﺏٍﺍ فْ الكشؼ عف الفسﺍد.
 ضعؼ دور هؤسسﺍت الهجﺓهع الهدىْ فْ هحﺍرﺏﺑ الفسﺍد والكشؼ عىً.
وحسب وجية نظر الباحث أف هف أٌـ أسﺏﺍب اىﺓشﺍر الفسﺍد( ا٘داري والهﺍلْ) فْ
فمسطٓف غٓﺍب الوازع اٖخٛقْ ,و الرادع القﺍىوىْ ,وقصور اٖىظهﺑ الرقﺍﺏٓﺑ.
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 :3.1.5.4أقبٌ١ت اٌفكبظ:
ﺓىوعت وﺓعددت أسﺍلٓب الفسﺍد حسب طﺏٓعﺑ العهؿ وحسب الطرٓقﺑ الﺓْ اﺓﺏعٍﺍ الهىفذوف وهف
ٌذي اٖسﺍلٓب هﺍ ٓمْ :
اٌٛاقطخ :وﺓعىْ الﺓدخؿ لصﺍلح فرد هﺍ أو جهﺍعﺑ ,دوف اٚلﺓزاـ ﺏأصوؿ العهؿ والكفﺍءة ,هﺕؿ
ﺓعٓٓف شخص فْ هىصب هعٓف ٖسﺏﺍب ﺓﺓعمؽ ﺏﺍلقراﺏﺑ ,أو اٚىﺓهﺍء الحزﺏْ ,رغـ كوىً غٓر
كؼء لٍذا الهىصب (هصمح .)20 :2013 ,
اٌّسكٛث١خ :وٓقصد ﺏٍﺍ ﺓىفٓذ أعهﺍؿ لصﺍلح فرد أو جٍﺑ ٓىﺓهْ إلٍٓﺍ الشخص دوف وجً حؽ.
اٌّسبثبح :ﺓفضٓؿ جٍﺑ عمِ أخرى فْ الخدهﺑ ﺏغٓر وجً حؽ ,ﺏغٓﺑ الحصوؿ عمِ هصﺍلح
هعٓىﺑ (أهﺍف.)33 :2010 ,
االقزغالي اٌٛﻅ١ف :ٟاٚسﺓفﺍدة هف الهىصب لمحصوؿ عمِ هىفعﺑ شخصٓﺑ.
ئ٘عاؼ اٌّبي اٌؼبَ :ﺏأف ٓقوـ الهوظؼ ﺏإعفﺍء ﺏعض الجٍﺍت هف الضراﺋب الهسﺓحقﺑ عمٍٓـ دوف
وجً حؽ (أهﺍف.)23 :2013 ,
اٌؽنٛح :ﺓقﺍضْ أهواؿ هقﺍﺏؿ ﺓىفٓذ عهؿ هخﺍلؼ لٗصوؿ القﺍىوىٓﺑ.
غكً األِٛاي :العهمٓﺑ الﺓْ ٓﺓـ ﺏهوجﺏٍﺍ إعﺍدة ﺓدوٓر اٖرﺏﺍح الهﺓولدة هف العهمٓﺍت ذات الطﺍﺏع
ا٘جراهْ لﺓهكٓىٍﺍ هف الدخوؿ ﺏشكؿ هشروع داخؿ الىظﺍـ الهﺍلْ العﺍلهْ
 :4.1.5.4آثبؼ اٌفكبظ:
لمفسﺍد ا٘داري آﺕﺍر سمﺏٓﺑ سواء عمِ الهسﺓوى السٓﺍسْ أو اٚجﺓهﺍعْ أو اٚقﺓصﺍدي وهف أٌـ
ٌذي أﺕﺍر هﺍ ٓمْ( الغىﺍـ:)32:2001 ,
أٚالً :ا٢ثبؼ االلزًبظ٠خ:
ٓ -1ؤدي إلِ ﺓﺏدٓد واسﺓىزاؼ أهواؿ الدولﺑ ىﺓٓجﺑ لﺓقدٓـ الرشﺍوي والعهوٚت واٚخﺓٛس
والﺓٍرب الوظٓفْ( الداعور.)39 :2008 ,
 -2ارﺓفﺍع اٖسعﺍر ٖف الرشﺍوي والعهوٚت ﺓهﺕؿ هف وجٍﺑ ىظر الجٍﺑ الهقدهﺑ لٍﺍ ىوعﺍً هف
الﺓكمفﺑ ٓﺓـ اضﺍفﺑ قٓهﺓٍﺍ عمِ السمع والخدهﺍت الﺓْ ﺓقدهٍﺍ.
 -3اسﺓىزاؼ الهﺍؿ العﺍـ فْ هشﺍرٓع  ٚﺓحقؽ هردود اقﺓصﺍدي لمدولﺑ واىهﺍ ﺓحقؽ كسب غٓر
هشروع لﺏعض الجٍﺍت ,وﺏﺍلﺓﺍلْ ﺓجﺍوز اٖولوٓﺍت فْ هشروعﺍت الﺓىهٓﺑ.
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ثبٔ١بً :ا٢ثبؼ اٌك١بق١خ:
 -1إف الفسﺍد ا٘داري ٓخمؽ فجوة ﺏٓف الهواطىٓف والحكوهﺑ هﺍ ٓدفعٍـ إلِ هسﺍىدة القوى
الهعﺍرضﺑ لٙطﺍحﺑ ﺏﺍلحكوهﺑ القﺍﺋهﺑ.
ٓ -2سﺍٌـ الفسﺍد ا٘داري فْ الﺓقمٓؿ هف شرعٓﺑ الىظﺍـ السٓﺍسْ فْ ىظر الهواطىٓف وعدـ
وٓعطْ اىطﺏﺍعﺍً ﺏأف لمفسﺍد هردود
الﺕقﺑ فْ الحكوهﺑ هﺍ ٓشكؿ دافعﺍ وحﺍف اًز لمسموؾ الفﺍسد ُ
ٓسﺓحؽ الهخﺍطرة.

 -3قد ٓدفع الفﺋﺍت الهحروهﺑ والفقٓرة لمجوء إلِ العىؼ والﺕورة عمِ الىظﺍـ القﺍﺋـ لمﺓىفٓس عهﺍ
ﺓشعر ﺏً هف حرهﺍف.
ثبٌثبً :ا٢ثبؼ االخزّبػ١خ:
 -1يشكل دافعاً وحاف ازً لمسموك الفاسد هﺍ ٓعهؿ عمِ إضعﺍؼ القٓـ واٌﺓزاز هعﺍٓٓر الهجﺓهع
فٓقﺏؿ السموؾ الفﺍسد عمِ اىً غٓر هسﺓىكر.
 -2عدم تحقيق العدالة االجتماعية :فﺓسرب الفسﺍد إلِ الجٍﺍز الضرٓﺏْ ٓؤدي لﺓحهٓؿ دوي
الدخوؿ الﺏسٓطﺑ عﺏﺊ ﺓٍرب أخرٓف عﺏر دفعٍـ الرشﺍوي.
 -3يؤدي استمرار الفساد إلى قيام ىظﺍـ هىحرؼ وﺕقﺍفﺑ فسﺍد ﺓٍدد الهجﺓهع ككؿ.
 -4يؤدي إلى تبديد واستنزاف أموال الدولﺑ ىﺓٓجﺑ ﺓقدٓـ الرشﺍوى والعهوٚت لهوظفْ
الحكوهﺑ وأﺕﺍر الهدهرة الﺓْ ٓﺓركٍﺍ الفسﺍد فْ الﺓىهٓﺑ اٚقﺓصﺍدٓﺑ فْ الهجﺓهع ,والﺓكمفﺑ الكﺏٓرة
الﺓْ ﺓىﺓج عىً ﺏسﺏب ٌدر الهﺍؿ العﺍـ ( الداعور.)39 :2008 ,
ِ :2.5.4ىبفسخ اٌفكبظ:
إف هكﺍفحﺑ الفسﺍد ٓ ٚهكف أف ﺓﺓحقؽ هف خٛؿ حموؿ جزﺋٓﺑ ,ﺏؿ ٓىﺏغْ أف ﺓكوف شﺍهمﺑ ﺓﺓىﺍوؿ
جهٓع هرﺓكزات ا٘دارة هف ﺏىٓﺓٍﺍ وٌٓكمٓﺓٍﺍ إلِ العىصر الﺏشري العﺍهؿ فٍٓﺍ إلِ أسﺍلٓب العهؿ
السﺍﺋدة فٍٓﺍ (الواﺋمْ ,)22 :2007 ,وهف طرؽ هكﺍفحﺑ الفسﺍد هﺍ ٓمْ(الشﺍطري)1:2011 ,
 ﺓطﺏٓؽ اٚسﺓراﺓٓجٓﺍت الهضﺍدة لمفسﺍد وسف اٖىظهﺑ والﺓشرٓعﺍت والقواىٓف والشفﺍفٓﺑ.
 ﺓوعٓﺑ الهوظفٓف لٍذي الظﺍٌرة الخطٓرة وﺓداعٓﺍﺓٍﺍ وﺓأﺕٓرٌﺍ عمِ الهجﺓهع وأخٛقٓﺍﺓً.
 وضع ىظﺍـ هكﺍفأة هﺍلٓﺑ لهف ٓقوـ ﺏﺍلﺓﺏمٓغ عف حﺍٚت الفسﺍد ﺏشﺓِ صوري فْ دواﺋرٌـ.
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 وضع عقوﺏﺍت وجزاءات رادعً وواضحﺑ ﺓىﺍسب كؿ فسﺍد وﺓحد هف ظٍوري هري ﺕﺍىٓﺑ
وﺓكوف هعمىﺑ وهﺓﺍحﺑ لمجهٓع .
 ﺓحسٓف الظروؼ الهعﺍشٓﺑ لمهوظفٓف هف خٛؿ إٓجﺍد كﺍدر وظٓفْ هىﺍسب لكؿ فﺋﺑ
ﺓىﺍسب وضعً اٚجﺓهﺍعْ واٖسري وﺓﺓىﺍسب هع الظروؼ الهعٓشٓﺑ لمﺏمد.
كذلؾ ٌىﺍؾ آلٓﺍت لهكﺍفحﺑ وﺓقمٓص الفسﺍد أٌهٍﺍ (ﺓٓشوري)1:2011 ,
 الهسﺍواة أهﺍـ القﺍىوف وهحﺍسﺏﺑ الفﺍسدٓف الكﺏﺍر قﺏؿ الصغﺍر.
 اسﺓخداـ الﺓقﺍىﺑ والشفﺍفٓﺑ والحكوهﺑ اٚلكﺓروىٓﺑ فْ الهعﺍهٛت.
 ﺓطﺏٓؽ هﺏدأ الهحﺍسﺏﺑ عمِ الىﺓﺍﺋج ولٓس عمِ الﺓعمٓهﺍت.
 ﺓفعٓؿ الجواىب الدٓىٓﺑ والروحٓﺑ الهرﺓﺏطﺑ ﺏﺍٚسﺓقﺍهﺑ.
 ىشر سٓﺍسﺍت وﺏراهج الحكوهﺑ ﺏشكؿ شفﺍؼ وهراقﺏﺑ ذلؾ هف الهواطىٓف.
كذلك من الطرق اليامة والالزمة لمكافحة الفساد اإلداري ما يمي (اٖقرع:)1:2013 ,
 ﺓىشٓط واعهﺍؿ السٓﺍسﺍت الضرورٓﺑ ٚجﺓﺕﺍث الفسﺍد ا٘داري ﺏوصفً ظﺍٌرة هدهرة
لعهمٓﺑ الﺓىهٓﺑ اٚقﺓصﺍدٓﺑ.
 ﺓدوٓر الهوظفٓف والهسﺋولٓف ﺏشكؿ هسﺓهر لضهﺍف عدـ السهﺍح لﺏىﺍء ﺏؤر فسﺍد إداري
عمِ ٌٓﺋﺑ عصﺍﺏﺍت هىظهﺑ ههﺍ ٓسﺍعد فْ ﺓفشْ الفسﺍد.

ٓﺓضح ههﺍ سﺏؽ أف الفسﺍد عﺍهؿ هؤﺕر ﺏشكؿ واضح وكﺏٓر عمِ الهؤسسﺑ الحكوهٓﺑ ﺏشكؿ
عﺍـ وعمِ اسﺓغٛؿ الهوارد الهﺓﺍحﺑ ﺏشكؿ خﺍص ,ههﺍ ٓعىْ الﺓأﺕٓر فْ الهجﺓهع ﺏشكؿ سمﺏْ,
والحد هف الهسﺍواة والعدالﺑ اٚجﺓهﺍعٓﺑ ,والعهؿ عمِ ا٘ضرار ﺏهقدرات الدولﺑ ههﺍ ٓعٓؽ ههﺍرسﺑ
الحكـ ﺏﺍلشكؿ الذي ٓؤدي لﺓحقٓؽ أٌداؼ الدولﺑ وﺓطمعﺍت الهجﺓهع.
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ٍِطى اٌفًً:
لقد جﺍء الفصؿ الراﺏع ( الحكـ الرشٓد) ,هشﺓه ًٛوهوضحﺍً ٌٖـ عىﺍصر وهعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد
الهﺓهﺕمﺑ فْ ( الهشﺍركﺑ ,سٓﺍدة القﺍىوف ,الشفﺍفٓﺑ ,اٚسﺓجﺍﺏﺑ ,العدالﺑ ,الفﺍعمٓﺑ والكفﺍءة,
الهسﺍءلﺑ ,الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ) وٌذي الهعﺍٓٓر ٌْ الهكوف اٖسﺍسْ الﺓْ ﺓﺓكوف هىٍﺍ أداة الدراسﺑ
(اٚسﺓﺏﺍىﺑ) ,حٓث ﺓهت اٚشﺍرة لٍﺍ ﺏشكؿ واضح ,كهﺍ ﺓـ الﺓطرؽ لﺏعض الهفﺍٌٓـ الﺓْ ﺏٓىت
الحكـ الرشٓد وأسﺏﺍب ظٍوري واىﺓشﺍري ,وأٌهٓﺓً ﺏﺍلىسﺏﺑ لمدولﺑ ولمهجﺓهع.
ﺕـ جﺍء الحدٓث عف أٌـ آلٓﺍت ﺓطﺏٓؽ الحكـ الرشٓد وهسﺓوٓﺍت ﺓطﺏٓقً واٖﺏعﺍد الخﺍصﺑ ﺏً,
ﺕـ جﺍء فْ الىٍﺍٓﺑ الحدٓث عف هعوقﺍت الحكـ الرشٓد والﺓحدٓﺍت الﺓْ ﺓحوؿ دوف ﺓطﺏٓقً والﺓْ
كﺍف هف أٌهٍﺍ عهمٓﺍت الفسﺍد الهﺓهﺕمﺑ فْ الواسطﺑ والهحسوﺏٓﺑ واٚسﺓغٛؿ الوظٓفْ وغسٓؿ
اٖهواؿ وأٌـ الوسﺍﺋؿ والطرؽ لعٛج ٌذي الظﺍٌرة .

92

:5اٌفًً اٌطبِف
إٌّٙد١خ ٚاإلخؽاءاد
ِٕٙ :1.5د١خ اٌعؼاقخ
 :2.5أٔٛاع ًِٚبظؼ اٌج١بٔبد.
ِ :3.5دزّغ اٌعؼاقخ.
 :4.5ػٕ١خ اٌعؼاقخ.
 :5.5يعق ٚثجبد األظاح.
 :6.5اٌّؼبٌدبد اإلزًبئ١خ اٌّكزطعِخ ف ٟاٌعؼاقخ.
 :7.5اضزجبؼ رٛؾ٠غ اٌج١بٔبد.
:8.5ضطٛاد ئخؽاء اٌعؼاقخ.
:9.5األقبٌ١ت اإلزًبئ١خ اٌّكزطعِخ.

91

ِمعِخ..
ﺓٍدؼ ٌذي الدراسﺑ إلِ الﺓعرؼ عمِ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,وهدى ﺓحقٓقً لهعﺍٓٓر
الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,وٓﺓىﺍوؿ ٌذا الفصؿ هىٍجٓﺑ الدراسﺑ الﺓْ ﺓـ
اﺓﺏﺍعٍﺍ ,هف حٓث هىٍج الدراسﺑ وهجﺓهع الدراسﺑ وعٓىﺑ الدراسﺑ وأداة الدراسﺑ وصدؽ اٚسﺓﺏﺍىﺑ
وﺕﺏﺍﺓٍﺍ ,واٖسﺍلٓب ا٘حصﺍﺋٓﺑ الهسﺓخدهﺑ ,وخطوات إجراء الدراسﺑ ,وهصﺍدر الﺏٓﺍىﺍت ,واخﺓﺏﺍر
ﺓوزٓع الﺏٓﺍىﺍت.
ِٕٙ :1.5د١خ اٌعؼاقخ:
هف أجؿ ﺓحقٓؽ أٌداؼ الدراسﺑ قﺍـ الﺏﺍحث ﺏﺍسﺓخداـ الهىٍج الوصفْ الﺓحمٓمْ ,والذي ٓعﺓهد
عمِ دراسﺑ الظﺍٌرة كهﺍ ﺓوجد فْ الواقع ,وٍٓﺓـ ﺏوصفٍﺍ وصفﺍً دقٓقﺍً ,وٓعﺏر عىٍﺍ كهﺍً وكٓفﺍً,
وﺓحمٓؿ ﺏٓﺍىﺍﺓٍﺍ وﺏٓﺍف العٛقﺑ ﺏٓف هكوىﺍﺓٍﺍ ,كهﺍ ٓقوـ ﺏﺍلﺓحمٓؿ والﺓفسٓر والرﺏط ,وصو ًٚإلِ
اٚسﺓىﺓﺍجﺍت ,كهﺍ قﺍـ ﺏﺓصهٓـ اسﺓﺏﺍىﺑ ﺓﺓىﺍسب هع ٌدؼ الدراسﺑ ﺏٍدؼ جهع الﺏٓﺍىﺍت
والهعموهﺍت عف هدى ﺓحقٓؽ الدٓواف لهعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
 :2.5أٔٛاع ًِٚبظؼ اٌج١بٔبد:
اعتمد الباحث في دراستو عمى نوعين من البيانات ىما:

 )1اٌج١بٔبد اٌؽئ١ك١خ
حٓث ﺓـ اسﺓخداـ (اٚسﺓﺏﺍىﺑ ) كأداة رﺋٓسٓﺑ لمدراسﺑ وذلؾ لمﺓعرؼ عمِ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ
وا٘دارٓﺑ وهدى ﺓحقٓقً لهعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.

 )2اٌج١بٔبد اٌثبٔ٠ٛخ
وﺓﺓهﺕؿ فْ الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ واٖدب السﺍﺏؽ وهﺍ ﺓحوًٓ الهكﺓﺏﺍت هف دراسﺍت ورسﺍﺋؿ عمهٓﺑ
وكﺓب وهراجع ﺓﺓعمؽ ﺏﺍلهوضوع قٓد الدراسﺑ.
ِ :3.5دزّغ ٚػٕ١خ اٌعؼاقخ:
ٓﺓكوف هجﺓهع الدراسﺑ هف جهٓع هوظفْ الفﺋﺑ العمٓﺍ والذٓف ٓحهموف الهسهٓﺍت(وكٓؿ و ازرة ,وكٓؿ
هسﺍعد ,هدٓر عﺍـ) والذٓف ٓعهموف فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة والﺏﺍلغ عددٌـ()155
هوظفﺍً حسب (دٓواف الهوظفٓف العﺍـ )2015 ,دوف الٍٓﺋﺍت والسمطﺍتٓ ,ﺓوزعوف حسب الجدوؿ
الﺓﺍلْ :
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خعٚي ؼلُ ()01
رٛؾ٠غ أفؽاظ ِدزّغ اٌعؼاقخ زكت اٌّكّ ٝاٌٛﻅ١فٟ
النسبة المئوية
م المسمى الوظيفي العدد

1

وكٓؿ و ازرة

15

%9.68

2

وكٓؿ هسﺍعد

16

%10.32

3

هدٓر عﺍـ

124

%80.0

155

%100

الهجهوع

ولقد ﺓـ ﺓوزٓع اٚسﺓﺏﺍىﺍت عمِ جهٓع أفراد هجﺓهع الدراسﺑ الﺏﺍلغ ( )155هوظفﺍً ,وﺓـ اسﺓرداد
( )122اسﺓﺏﺍىﺑ ,ﺓـ اسﺓﺏعﺍد ( )5اسﺓﺏﺍىﺍت لعدـ هوافقﺓٍﺍ الشروط ,فكﺍف عدد اٚسﺓﺏﺍىﺍت
الصﺍلحﺑ لمدراسﺑ ( )117اسﺓﺏﺍىﺑ ﺏىسﺏﺑ ( )%75.54هف هجﺓهع الدراسﺑ ,وٓﺓوزع أفراد عٓىﺑ
الدراسﺑ حسب الجداوؿ الﺓﺍلٓﺑ:
خعٚي ؼلُ ()02
م

رٛؾ٠غ أفؽاظ اٌؼٕ١خ زكت اٌدٕف
العدد النسبة المئوية
الجنس

1

ذكر

107

%91.5

2

أنثى

10

%8.5

117

%100

المجموع

يتضح من الجدوؿ السﺍﺏؽ أف ىسﺏﺑ الذكور ﺏمغت( ) %91.5ﺏٓىهﺍ ﺏمغت ىسﺏﺑ اٚىﺍث () %8.5
٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث غٌه إلِ طﺏٓعﺑ الهجﺓهع الفمسطٓىْ الذي ٓعﺓهد عمِ الذكور أكﺕر هف اٚىﺍث فْ
الوظﺍﺋؼ اٚشرافٓﺑ ,ﺏﺍ٘ضﺍفﺑ الِ حﺍجﺑ ٌذي الوظﺍﺋؼ الِ صراهﺑ وجدٓﺑ فْ اٖداء ,كهﺍ ﺓﺓطمب
الﺓواجد واٚحﺓكﺍؾ الهسﺓهر ﺏﺍلهوظفٓف فْ أهﺍكف العهؿ لمهﺓﺍﺏعﺑ وا٘شراؼ عف قرب ,كذلؾ قدرة
الذكور عمِ ﺓحهؿ ضغوطﺍت العهؿ أكﺕر هف ا٘ىﺍث .
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خعٚي ؼلُ ()03
م

رٛؾ٠غ أفؽاظ اٌؼٕ١خ زكت اٌؼّؽ
النسبة المئوية
العدد
العمر

1

هف25-30

4

%3.4

2

هف31-40

22

%18.8

3

هف41-50

60

%51.3

4

أكﺕر هف50

31

%26.5

117

%100

المجموع

٣زٚؼٖٓاُغلٍٝاَُبثنؽٍٖٞاُلئخاُؼٔو٣خٖٓ( )31-50هجﺓهعﺑً عمِ ىسﺏﺑ عﺍلٓﺑ
٣ٝلَو اٌجبزث مُي ﺏرغﺏﺑ الو ازرات اٚسﺓفﺍدة هف القدرات والكفﺍءات الشﺍﺏﺑ القﺍدرة عمِ العطﺍء
واٚﺏداع أكﺕر هف غٓرٌﺍ هف الفﺋﺍت اٖخرى فْ الهجﺓهع ,أهﺍ الفﺋﺑ( )25-30ف١ؼؿ ٚاٌجبزث غٌه
لحﺍجﺑ الوظﺍﺋؼ العمٓﺍ لخﺏرة وكفﺍءة كﺏٓرة قد  ٚﺓكوف هﺓوفرة فْ ﺓمؾ الفﺋﺑ.
اٌدعٚي ؼلُ()04
رٛؾ٠غ افؽاظ اٌؼٕ١خ زكت اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
م المؤىل العممي العدد النسبة المئوية
 1دكﺓوراي

14

%12.0

 2هﺍجسﺓٓر

39

%33.3

 3ﺏكﺍلورٓوس

64

%54.7

المجموع

%100 117

٠زضر ِٓ اٌدعٚي أْ ٔكجخ زٍّخ اٌعوزٛؼاٖ ثٍغذ ( )%12.0وىسﺏﺑ حهمﺑ الهﺍجسﺓٓر ﺏمغت
) )%33.3وٌذا ٓدؿ عمِ وجود ىسﺏﺑ جيدة هف حهمﺑ الشٍﺍدات العمٓﺍ.
٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث غٌه إلِ اٌﺓهﺍـ الهؤسسﺑ الحكوهٓﺑ ﺏﺓوظٓؼ أصحﺍب الدرجﺍت العمٓﺍ لهﺍ ٓﺓهﺓعوف
ﺏً هف كفﺍءات وقدرات عمهٓﺑ عﺍلٓﺑ.
 كذلؾ ٓهكف ﺓفسٓر ذلؾ ﺏرغﺏﺑ العدٓد هف الهوظفٓف وا٘دارٓٓف رفع أداﺋٍـ ا٘داري عﺏرالحصوؿ عؿ الشٍﺍدات العمٓﺍ .
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 أهﺍ الىسﺏﺑ الهرﺓفعﺑ لحهمﺑ الﺏكﺍلورٓوس( )%54فيعزو الباحث ذلؾ لكوف درجﺑالﺏكﺍلورٓوس ٌْ الحد اٖدىِ لمحصوؿ عمِ وظٓفﺑ ذات هىصب إداري أو إشرافْ فْ
العهؿ الحكوهْ.
اٌدعٚي ؼلُ()05
رٛؾ٠غ اٌؼٕ١خ زكت ػعظ قٕٛاد اٌطعِخ
النسبة المئوية
سنوات الخدمة العدد

م
1

أقؿ هف 5

7

%6.0

2

هف10-5

40

%34.2

3

أكﺕر هف 10

70

%59.8

117

%100

المجموع

يتضح من الجدول أن نسبة الفئة(أكثر من  (10سنوات جاءت بنسبة(.)%59
ٚغٌه ٠فكؽٖ اٌجبزث ﺏحﺍجﺑ الهوظؼ لسىوات طوٓمﺑ ﺓﺓخممٍﺍ الخﺏرة والكفﺍءة هف أجؿ الوصوؿ
إلِ هىصب إشرافْ لهﺍ ٓحﺓﺍجً الهىصب هف قدرات وخﺏرات خﺍصﺑ ﺓﺓىﺍسب هع حجـ
الصٛحٓﺍت والهسﺋولٓﺍت.
خعٚي ؼلُ()06
رٛؾ٠غ أفؽاظ اٌؼٕ١خ زكت اٌّكّ ٝاٌٛﻅ١فٟ
م المسمى الوظيفي العدد النسبة المئوية
1

وكٓؿ و ازرة

2

%1.7

2

وكٓؿ هسﺍعد

8

%6.8

3

هدٓر عﺍـ

107

%91.5

117

%100

المجموع

٣زٚؼٖٓاُغلٍٝإٔ 
َٗ -3جخَٓٔٚ٠وٚ ً١ؾاؼحثِـذ()%1.7ثٔ٘٤بَٗجخٚوِ ً١كبػعثِـذ( )%6.8
َٗٝ -5جخِع٠ؽ ػبَثِـذ( )%91.5
٘ٚػا ٓﺓىﺍسب هع الٍرـ الوظٓفْ فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ,حٓث ٓكوف لكؿ و ازرة وكٓؿ واحد,
ﺏٓىهﺍ قد ٓكوف ﺏٍﺍ أكﺕر هف وكٓؿ هسﺍعد وعدد كﺏٓر هف الهدراء العﺍهوف  .
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 :4.5أظاح اٌعؼاقخ:
 -6ﺓـ اسﺓخداـ اٚسﺓﺏﺍىﺑ كأداة لمدراسﺑ ,والﺓْ ﺓـ ﺓصهٓهٍﺍ خصٓصﺍً لمﺓعرؼ عمِ واقع دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,وهسﺓوى ﺓحقٓقً لهعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
ولقد ﺓـ اخﺓٓﺍر اٚسﺓﺏﺍىﺑ كأداة لمدراسﺑ كوىٍﺍ اٖداة اٖكﺕر هىﺍسﺏﺑً لمدراسﺑ ,ﺏحٓث ﺓهكف
الهﺏحوﺕٓف هف أخذ الوقت الكﺍفْ لٙجﺍﺏﺑ ﺏشكؿ دقٓؽ عمِ اٖسﺋمﺑ هوضوع الدراسﺑ ,ولقد ﺓـ
ﺓصهٓـ اٚسﺓﺏﺍىﺑ ﺏهﺍ ٓﺓىﺍسب هع أغراض الدراسﺑ وﺓحقٓقﺍً ٌٖدافٍﺍ ,ﺕـ ﺓـ عرض اٚسﺓﺏﺍىﺑ عمِ
عدد هف الهحكهٓف همحؽ رقـ( , )1حٓث ﺓـ اعﺍدة صٓﺍغﺑ اٚسﺓﺏﺍىﺑ ﺏىﺍءاً عمِ الهٛحظﺍت الﺓْ
أﺏداٌﺍ الهحكهٓف.

 -7اٌعؼاقخ االقزطالػ١خ
ﺏعد رجوع الﺏﺍحث لعدد هف الدراسﺍت الﺓْ ﺓىﺍولت هوضوع الحكـ الرشٓد فْ الهؤسسﺍت
الحكوهٓﺑ قﺍـ الﺏﺍحث ﺏﺓصهٓـ اسﺓﺏﺍىﺑ اسﺓطٛعٓﺑ ركز هف خٛلٍﺍ عمِ أٌـ الجواىب قٓد الدراسﺑ
ﺏهﺍ ٓﺓىﺍسب هع ﺓسﺍؤٚت وفرضٓﺍت الدراسﺑ وﺓحقٓقﺍً ٌٖدافٍﺍ ,ﺕـ قﺍـ الﺏﺍحث ﺏﺓوزٓعٍﺍ عمِ عدد
هف الهﺏحوﺕٓف قواهٍﺍ( )30فرد( العٓىﺑ اٚسﺓطٛعٓﺑ) ,ﺏعد ذلؾ قﺍـ الﺏﺍحث ﺏجهع ٌذي العٓىﺑ
وﺓحمٓمٍﺍ ,حٓث خمصت إلِ أف أداة الدراسﺑ جٓدة وهىﺍسﺏﺑ لمغرض الذي صههت هف أجمً.
ولقد أعد الﺏﺍحث اٚسﺓﺏﺍىﺑ وقﺍـ ﺏﺓصهٓـ وصٓﺍغﺑ فقراﺓٍﺍ هف خٛؿ:
 -8اٚطٛع عمِ الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ الﺓْ لٍﺍ عٛقﺑ ﺏهوضوع الدراسﺑ.
 -9اٚسﺓعﺍىﺑ ﺏأصحﺍب الخﺏرة واٚخﺓصﺍص فْ هجﺍؿ اٚحصﺍء وﺓحمٓؿ الﺏٓﺍىﺍت.
 -31اُوعٞعُؼلكٖٓاألًبكٖٝ٤٤ٔ٣أُؾبٙوٖ٣م١ٝاالفزٖبٓ .
ٝرزٌٕٞاالٍزجبٗخٖٓ :
 (1اٌج١بٔبد اٌهطً١خٝ:رْزَٔػِ٠اُج٤بٗبداُْقٖ٤خاُزبُ٤خ :
 اُغٌ٘(:مًو،أٗض.)٠ اُؼٔو،41-50ٖٓ،31-40ٖٓ،25-30ٖٓ(:أًضوٖٓ.)50 أُئَٛاُؼِٔ(:٢كًزٞهآ،ٙبعَز٤و،ثٌبُٞه.)ًٞ٣ ػلكٍ٘ٞاداُقلٓخ(:أهٍَٖٓٞ٘5ادٍٞ٘5-10ٖٓ،اد،أًضوٍٖٓٞ٘10اد). أَُٔ٠اُٞظ٤لَٝ٤ًٝ(:٢ىاهحََٓ٤ًٝ،بػلٓ،ل٣وػبّ).ِ )2سبٚؼ ٚالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح:ٟ٘ٚ ,
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 ٓؾٞهَٓزٟٞأكاءكٞ٣إاُوهبثخ٣ٝ،ؾز)9(١ٞكوواد. ٓؾٞهكهعخاٍزوالُ٤خكٞ٣إاُوهبثخ٣ٝ،ؾز)7(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓلٟرطج٤نأُؼب٤٣واُوهبث٤خاُل٤ُٝخ٣ٝ،ؾز)4(١ٞكوواد .ِ )3سبٚؼ ِكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح:ٟ٘ٚ ,
 ٓؾٞهٓؼ٤بهأُْبهًخ٣ٝ،ؾز)6(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهاُوإ٣خاالٍزوار٤غ٤خ٣ٝ،ؾز)3(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهٍ٤بكحاُوبٗ٣ٝ،ٕٞؾز)5(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهاُْلبك٤خ٣ٝ،ؾز)5(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهاالٍزغبثخ٣ٝ،ؾز)4(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهأَُبءُخ٣ٝ،ؾز)4(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهاٌُلبءحٝاُلؼبُ٤خ٣ٝ،ؾز)7(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهاُزٞاكن٣ٝ،ؾز)3(١ٞكوواد. ٓؾٞهٓؼ٤بهأَُبٝاحٝاُؼلاُخ٣ٝ،ؾز)3(١ٞكوواد ولقد تم اعتماد درجات الموافقة حسب مقياس التدريج التالي :
اٌدعٚي ؼلُ()07
ِسه أظاح اٌعؼاقخ
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة

الوزن

الموافقة

الرقمي

قميمة جدا

1

 2.00أهَٖٓ  20.00 3.60أهَٖٓ36.00

قميمة

2

 3.60أهَٖٓ 36.00 5.20أهَٖٓ52.00

متوسطة

3

 5.20أهَٖٓ 52.00 6.80أهَٖٓ68.00

كبيرة

4

 6.80أهَٖٓ 68.00 8.40أهَٖٓ84.00

كبيرة جدا

5

من

8.40

إلى

 10.00
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من

84.00

إلى

100.00

 :5.5يعق االقزجبٔخ
ىعىْ ﺏصدؽ أداة الدراسﺑ ,أف اٖداة ﺓقٓس هﺍ وضعت لقٓﺍسً ,وقد ﺓـ الﺓأكد هف صدؽ اٚسﺓﺏﺍىﺑ
هف خٛؿ الﺓﺍلْ:
.1.5.5اًٌعق ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ اٌّسىّ( ٓ١يعق اٌّسز /ٜٛاًٌعق اٌظب٘ؽ:)ٞ
ﺓـ عرض اٚسﺓﺏﺍىﺑ عمِ عدد ( )10هف الهحكهٓف هف أصحﺍب اٚخﺓصﺍص(همحؽ رقـ ,)1هف
أجؿ الﺓأكد هف سٛهﺑ الصٓﺍغﺑ المغوٓﺑ ووضوح ﺓعمٓهﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ ,واىﺓهﺍء الفقرات لهحﺍور
اٚسﺓﺏﺍىﺑ ,وهدى صٛحٓﺑ اٚسﺓﺏﺍىﺑ لقٓﺍس اٌٖداؼ الهرﺓﺏطﺑ ﺏٍذي الدراسﺑ.
 2.5.5يعق االركبق اٌعاضٍ:ٟ
حٓث ﺓـ حسﺍﺏً ﺏعد ﺓطﺏٓؽ اٚسﺓﺏﺍىﺑ عمِ عٓىﺑ اسﺓطٛعٓﺑ قواهٍﺍ ( )30هف هجﺓهع الدراسﺑ,
وهف خٛؿ إٓجﺍد هعﺍهٛت اٚرﺓﺏﺍط لهحﺍور وفقرات اٚسﺓﺏﺍىﺑ ,كهﺍ ٌو هﺏٓف فْ الجداوؿ الﺓﺍلٓﺑ:
خعٚي ؼلُ ()08
م

يعق االركبق اٌعاضٌٍّ ٟسبٚؼ االقزجبٔخ
معامل االرتباط قيمة ""Sig
المحور

مستوى الداللة

محاور واقع ديوان الرقابة
1

هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.918

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.813

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

هدى ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ

0.861

0.000

دالﺑ عىد 0.01

محاور معايير الحكم الرشيد
1

هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.891

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.916

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.910

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.945

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.949

0.000

دالﺑ عىد 0.01

6

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.896

0.000

دالﺑ عىد 0.01

7

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.808

0.000

دالﺑ عىد 0.01

8

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.818

0.000

دالﺑ عىد 0.01

9

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.838

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
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ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف هحﺍور اٚسﺓﺏﺍىﺑ ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط دالﺑ إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ

عمِ أف جهٓع الهحﺍور ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.

خعٚي ؼلُ ()09
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِكز ٜٛأظاء ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.838

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.885

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.819

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.830

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

0.881

0.000

دالﺑ عىد  0.01

6

0.887

0.000

دالﺑ عىد 0.01

7

0.832

0.000

دالﺑ عىد  0.01

8

0.767

0.000

دالﺑ عىد 0.01

9

0.728

 0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01

ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط دالﺑ

إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()10

يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ظؼخخ اقزمالٌ١خ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.946

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.843

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.935

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.901

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

0.890

0.000

دالﺑ عىد 0.01

6

0.728

0.000

دالﺑ عىد 0.01

7

0.668

0.000

دالﺑ عىد 0.01
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* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور درجة استقاللية ديوان الرقابة ﺓﺓهﺓع ﺏهعػﺍهٛت ارﺓﺏػﺍط
دالﺑ إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()11
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِع ٜرطج١ك اٌّؼب١٠ؽ اٌؽلبث١خ اٌع١ٌٚخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.979

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.854

0.000

دالﺑ عىد  0.01

3

0.949

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.913

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت
ارﺓﺏﺍط دالﺑ إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()12
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّهبؼوخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.644

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.851

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.823

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.795

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

0.885

0.000

دالﺑ عىد 0.01

6

0.839

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور ِؼ١بؼ اٌّهبؼوخ ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط دالﺑ
إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ .
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خعٚي ؼلُ ()13
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ ق١بظح اٌمبْٔٛ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.894

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.950

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.972

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.936

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

0.760

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏػػٓف هػػف الجػػدوؿ السػػﺍﺏؽ أف فق ػرات هحػػور ِؼ١ىىبؼ قىى١بظح اٌمىىبٔ ْٛﺓﺓهﺓػػع ﺏهعػػﺍهٛت ارﺓﺏػػﺍط دالػػﺑ
إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()14
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌهفبف١خ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.913

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.931

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.940

0.002

دالﺑ عىد 0.01

4

0.547

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

0.866

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور ِؼ١بؼ اٌهفبف١خ ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط دالﺑ إحصػﺍﺋٓﺍً,
وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
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خعٚي ؼلُ ()15
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ االقزدبثخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.907

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.898

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.876

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.935

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏ ػػٓف ه ػػف الج ػػدوؿ الس ػػﺍﺏؽ أف فقػ ػرات هح ػػور ِؼ١ىىىبؼ االقىىىىزدبثخ ﺓﺓهﺓ ػػع ﺏهع ػػﺍهٛت ارﺓﺏ ػػﺍط دال ػػﺑ
إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()16
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌىفبءح ٚاٌفبػٍ١خ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
1

0.941

0.000

دالﺑ عىد 0.01

2

0.894

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.818

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.833

0.000

دالﺑ عىد 0.01

5

0.943

 0.000

دالﺑ عىد 0.01

6

0.953

0.000

دالﺑ عىد 0.01

7

0.936

 0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور معيار اٌىفبءح ٚاٌفبػٍ١خ ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط دالﺑ
إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ .
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خعٚي ؼلُ ()17
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبءٌخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
0.000
دالﺑ عىد 0.01
0.927
1
2

0.883

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.908

0.000

دالﺑ عىد 0.01

4

0.967

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01

ٓﺓﺏ ػػٓف ه ػػف الج ػػدوؿ الس ػػﺍﺏؽ أف فقػ ػرات هح ػػور ِؼ١ىىىىبؼ اٌّكىىىىبءٌخ ﺓﺓهﺓ ػػع ﺏهع ػػﺍهٛت ارﺓﺏ ػػﺍط دال ػػﺑ
إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()18
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
0.000
دالﺑ عىد 0.01
0.984
1
2

0.962

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.961

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01

ٓﺓﺏٓف هػف الجػدوؿ السػﺍﺏؽ أف فقػرات هحػور معياار اٌؽؤ٠ىخ االقىزؽار١د١خ ﺓﺓهﺓػع ﺏهعػﺍهٛت ارﺓﺏػﺍط
دالﺑ إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()19
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌزٛافك
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
0.000
دالﺑ عىد 0.01
0.936
1
2

0.778

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.925

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01
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ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور ِؼ١بؼ اٌزٛافك ﺓﺓهﺓػع ﺏهعػﺍهٛت ارﺓﺏػﺍط دالػﺑ إحصػﺍﺋٓﺍً,
وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ.
خعٚي ؼلُ ()20
يعق االركبق اٌعاضٌٍ ٟفمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌخ
م معامل االرتباط قيمة " "Sigمستوى الداللة
0.000
دالﺑ عىد 0.01
0.946
1
2

0.916

0.000

دالﺑ عىد 0.01

3

0.962

0.000

دالﺑ عىد 0.01

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.450( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )28وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.449( = )0.01

ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف فقرات هحور ِؼ١بؼ اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌىخ ﺓﺓهﺓػع ﺏهعػﺍهٛت ارﺓﺏػﺍط دالػﺑ

إحصﺍﺋٓﺍً ,وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع الفقرات ﺓﺓهﺓع ﺏهعﺍهٛت صدؽ عﺍلٓﺑ

 :6.5ثجبد االقزجبٔخ:
وٓعىْ أف اٖداة ﺓعطْ ىفس الىﺓﺍﺋج ﺓقرٓﺏﺍً لو طﺏقت هرة أخػرى عمػِ ىفػس الهجهوعػﺑ هػف اٖفػراد,
أي أف الىﺓﺍﺋج  ٚﺓﺓغٓر ,وقد ﺓـ الﺓأكد هف ﺕﺏﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ هف خٛؿ الﺓﺍلْ:

 :1.6.5اٌثجبد ثبقزطعاَ ِؼبظٌخ أٌفب وؽٔٚجبش:
ﺓـ الﺓأكد هف ﺕﺏﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ هػف خػٛؿ حسػﺍب هعػﺍهٛت اٚرﺓﺏػﺍط ﺏﺍسػﺓخداـ هعﺍدلػﺑ ألفػﺍ كروىﺏػﺍخ
لهحﺍور اٚسﺓﺏﺍىﺑ ,كهﺍ ٌو هﺏٓف فْ الجدوؿ الﺓﺍلْ:

خعٚي ؼلُ ()21
ِؼبِالد االؼرجبط ثبقزطعاَ ِؼبظٌخ أٌفب وؽٔٚجبش ٌّسبٚؼ االقزجبٔخ
معامل االرتباط
المحور
م
محاور واقع ديوان الرقابة
1

هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.964

2

درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.949

3

هدى ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ

0.965

محاور معايير الحكم الرشيد
1

هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.923

2

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.963

3

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.932

4

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.966

5

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.971
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6

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.970

7

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.984

8

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.926

9

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.967

االستبانة ككل

0.990

ٓﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف هعﺍهٛت اٚرﺓﺏﺍط ﺏﺍسﺓخداـ هعﺍدلﺑ ألفﺍ كروىﺏﺍخ لهحﺍور اٚسﺓﺏﺍىﺑ
ٌْ هعﺍهٛت ﺕﺏﺍت عﺍلٓﺑ ,وﺓفْ ﺏأغراض الدراسﺑ.
 :2.6.5اٌثجبد ثطؽ٠مخ اٌزدؿئخ إًٌف١خ:
وﺓـ الﺓأكد أٓضﺍً هف ﺕﺏﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ هف خٛؿ حسﺍب هعﺍهٛت اٚرﺓﺏﺍط ﺏطرٓقﺑ الﺓجزﺋﺑ الىصفٓﺑ
لهحﺍور اٚسﺓﺏﺍىﺑ ,كهﺍ ٌو هﺏٓف فْ الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ ()22

م

ِؼبِالد االؼرجبط ثطؽ٠مخ اٌزدؿئخ إًٌف١خ ٌّسبٚؼ االقزجبٔخ
معامل االرتباط
المحور
قبل التعديل بعد التعديل
محاور واقع ديوان الرقابة

1

هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.900

0.947

2

درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.900

0.948

3

هدى ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ

0.889

0.941

محاور معايير الحكم الرشيد
1

هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.693

0.819

2

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.872

0.932

3

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.840

0.913

4

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.897

0.946

5

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.910

0.953

6

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.815

0.898

7

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.916

0.956

8

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.790

0.882

9

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.901

0.948

االستبانة ككل

0.692

0.980

ٓﺓﺏػػٓف هػػف الجػػدوؿ السػػﺍﺏؽ أف هعػػﺍهٛت اٚرﺓﺏػػﺍط لهحػػﺍور اٚسػػﺓﺏﺍىﺑ ٌػػْ هعػػﺍهٛت ﺕﺏػػﺍت عﺍلٓػػﺑ,
وﺓفْ ﺏأغراض الدراسﺑ.
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 :7.5اضزجبؼ رٛؾ٠غ اٌج١بٔبد:
ﺓػػـ اسػػﺓخداـ اخﺓﺏػػﺍر كولهجػػوروؼ  -سػػهرىوؼ

)Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

ٚخﺓﺏﺍر إذا كﺍىت الﺏٓﺍىﺍت ﺓﺓﺏع الﺓوزٓع الطﺏٓعْ هف عدهً ,وكﺍىت الىﺓﺍﺋج كﺍلﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ ()23
م

اضزجبؼ اٌزٛؾ٠غ اٌطج١ؼٌّ ٟسبٚؼ االقزجبٔخ
قيمة ""Sig.
المحور
محاور واقع ديوان الرقابة

1

هٍﺍـ دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.095

2

اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ

0.143

3

ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ

0.200

محاور معايير الحكم الرشيد
1

هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.107

2

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.088

3

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.200

4

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.179

5

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.101

6

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.165

7

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.099

8

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.200

9

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.074

ٓﺓﺏ ػػٓف ه ػػف الج ػػدوؿ الس ػػﺍﺏؽ أف قٓه ػػﺑ " "Sig.لجهٓ ػػع هح ػػﺍور اٚس ػػﺓﺏﺍىﺑ أكﺏ ػػر ه ػػف هس ػػﺓوى الدٚل ػػﺑ

( ,)0.05وٌذا ٓدؿ عمِ أف جهٓع هحﺍور اٚسﺓﺏﺍىﺑ ﺓﺓﺏع الﺓوزٓع الطﺏٓعْ.

 :8.5االقبٌ١ت االزًبئ١خ اٌّكزطعِخ:
لٙجﺍﺏﺑ عمِ أسﺋمﺑ الدراسﺑ ﺓـ اسﺓخداـ الرزهﺑ ا٘حصﺍﺋٓﺑ لمعموـ اٚجﺓهﺍعٓﺑ ( )SPSSو(هعﺍهؿ
ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ,هعﺍدلﺑ ألفﺍ كروىﺏﺍخ ,طرٓقﺑ الﺓجزﺋﺑ الىصفٓﺑ ,اخﺓﺏﺍر كولهجوروؼ  -سهرىوؼ,
اخﺓﺏﺍر  Tلمعٓىﺑ الواحدة ,اخﺓﺏﺍر  ,T-Testاخﺓﺏﺍر  )One-Way ANOVAفْ إجراء
الﺓحمٓٛت ا٘حصﺍﺋٓﺑ الٛزهﺑ لمدراسﺑ ,وٌْ عمِ الىحو الﺓﺍلْ:
 .1هعﺍهؿ ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقٓﺍس صدؽ
اٚﺓسﺍؽ الداخمْ ,ولﺓحدٓد طﺏٓعﺑ العٛقﺑ ﺏٓف الهﺓغٓرٓف الهسﺓقؿ والﺓﺍﺏع.
 .2هعﺍدلﺑ ألفﺍ كروىﺏﺍخ ) :(Cronbach's Alphaلقٓﺍس ﺕﺏﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ.
 .3طرٓقﺑ الﺓجزﺋﺑ الىصفٓﺑ ) :(Split-Half Methodلقٓﺍس ﺕﺏﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ.
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 .4اخﺓﺏﺍر كولهجوروؼ – سهرىوؼٚ :خﺓﺏﺍر إذا كﺍىت الﺏٓﺍىﺍت ﺓﺓﺏع الﺓوزٓع الطﺏٓعْ هف
عدهً.
 .5اخﺓﺏﺍر  Tلمعٓىﺑ الواحدة :لهعرفﺑ هدى ارﺓفﺍع أو اىخفﺍض اسﺓجﺍﺏﺍت عٓىﺑ الدراسﺑ عمِ
فقرات وهحﺍور اٚسﺓﺏﺍىﺑ ,ولمﺓعرؼ عمِ هدى اىحراؼ اٚسﺓجﺍﺏﺍت لكؿ فقرة هف الفقرات
عف وسطٍﺍ الحسﺍﺏْ ,إلِ جﺍىب الهحﺍور الرﺋٓسﺑ ,ولمﺓعرؼ عمِ قٓهﺑ " ,"Tوقٓهﺑ
"."Sig.
 .6اخﺓﺏﺍر  Tلعٓىﺓٓف هسﺓقمﺓٓف ( :)T-Testلمﺓحقؽ هف وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ
فْ هﺓوسط ﺓقدٓر أفراد عٓىﺑ الدراسﺑ لهﺓغٓر( :الجىس).
 .7اخﺓﺏﺍر ﺓحمٓؿ الﺓﺏﺍٓف اٖحﺍدي ( :)One Way ANOVAلمﺓحقؽ هف وجود فروؽ ذات
دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ فْ هﺓوسط ﺓقدٓر أفراد عٓىﺑ الدراسﺑ لهﺓغٓرات( :العهر ,الهؤٌؿ العمهْ,
عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ).
 :9.5ضطٛاد اخؽاء اٌعؼاقخ:
 .1اٚطٛع عمِ الدراسﺍت السﺍﺏقﺑ فْ هجﺍؿ الدراسﺑ ,وﺓمخٓصٍﺍ والﺓعمٓؽ عمٍٓﺍ.
 .2اٚطٛع عمِ اٖدب الىظري السﺍﺏؽ فْ هجﺍؿ الدراسﺑ ,وﺏىﺍء ا٘طﺍر الىظري لمدراسﺑ.
 .3ﺏىﺍء أداة الدراسﺑ (اٚسﺓﺏﺍىﺑ) ,والﺓحقؽ هف صدؽ وﺕﺏﺍت اٚسﺓﺏﺍىﺑ.
 .4اخﺓٓﺍر هجﺓهع وعٓىﺑ الدراسﺑ.
 .5ﺓوزٓع أداة الدراسﺑ (اٚسﺓﺏﺍىﺑ) عمِ عٓىﺑ الدراسﺑ وجهعٍﺍ.
 .6ﺓحمٓؿ الﺏٓﺍىﺍت وعرضٍﺍ فْ جداوؿ والﺓعقٓب عمٍٓﺍ.
 .7ﺓفسٓر الىﺓﺍﺋج وهىﺍقشﺓٍﺍ ,وصٓﺍغﺑ الﺓوصٓﺍت والهقﺓرحﺍت.
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 :6اٌفًً اٌكبظـ
اٌزسٍٚ ً١إٌمبل



 :1.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي األٚي.
 :2.6زٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌثبٔ.ٟ
 :3.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌثبٌث.
 :4.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌؽاثغ.
 :5.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌطبِف.
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ِمعِخ..
٣ز٘بٍٛٝباُلَٖٗزبئظاُلهاٍخ،ؽ٤شرٔذاإلعبثخػِ٠أٍئِخاُلهاٍخٝ،افزجبهكو٤ٙبرٜب،صْرْ
رلَ٤واُ٘زبئظٝاُزؼو٤تػِٜ٤ب،ثبإلٙبكخاُ٠ث٤بٕأٝعٚاُزْبثٝٚاالفزالفٓغاُلهاٍبداَُبثوخ .
 :1.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي األٚي (ِب ٚالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح؟)
وقد ﺓـ ا٘جﺍﺏﺑ عمِ ذلؾ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  Tلمعٓىﺑ الواحدة ,كهﺍ ٌو هﺏٓف فْ الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)24

م

المحور

ِسبٚؼ ٚالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ
قيمة
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

1

هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ

7.177

1.481

8.595

0.000

71.766

2

كﺏٓرة

2

درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ

7.597

1.531

11.281

0.000

75.971

1

كﺏٓرة

3

هدى ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ

7.028

1.846

6.022

0.000

70.278

3

كﺏٓرة

7.294

1.448

9.664

72.940 0.000

واقع ديوان الرقابة المالية واإلدارية
بقطاع غزة

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 واقااع دي اوان الرقابااة الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غػزة جػػﺍء ﺏػػوزف ىسػػﺏْ ( ,)72.940وٌػػو ﺏدرجػػﺑ
(كﺏٓرة)
 مستوى أداء دياوان الرقاباة الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ ( ,)71.766وٌػو
ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 درجة استقاللية ديوان الرقابة الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍءت ﺏػوزف ىسػﺏْ (,)75.971
وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 ماادى تطبيااق المعااايير الرقابيااة الدوليااة فػػْ دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء
ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)70.278وٌو ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ لحػػرص الػدٓواف عمػػِ العهػػؿ ﺏكفػػﺍءة وفﺍعمٓػػﺑ ,ووجػػود صػػٛحٓﺍت ﺓهكىػػً هػػف
أداء الدور الهطموب هىً ,كهﺍ ٓعىْ ذلؾ حرص دٓواف الرقﺍﺏﺑ عمػِ القٓػﺍـ ﺏػدوري فػْ ههﺍرسػﺑ كﺍفػﺑ
الصٛحٓﺍت الهخولﺑ لً وفؽ القػﺍىوف ,وٌػذا ٓﺓعػﺍرض هػع ىﺓػﺍﺋج د ارسػﺑ (أﺏػو ٌػداؼ )2006,والﺓػْ
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أشﺍرت إلِ ﺓدىْ هسﺓوى ﺓأدٓﺑ دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ لمهٍػﺍـ الﺓػْ أىشػأ هػف أجمٍػﺍ ,ﺏىسػﺏﺑ
(ٌٝ ,)55.4%ذا اٚخﺓٛؼ فْ الىسػب ٚخػﺓٛؼ العٓىػﺑ الﺓػْ أجﺍﺏػت عمػِ ٌػذا السػؤاؿ حٓػث أف
عٓىﺑ الدراسﺑ الحﺍلٓﺑ ٌـ اٖكﺕر درآﺑ وعمهﺍً ﺏعهؿ الدٓواف كػوىٍـ كﺏػﺍر الهكمفػٓف ,كماا وتتفاق ٌػذي
الىﺓػػﺍﺋج هػػع د ارسػػﺑ ( الىعٓػػزي )2015 ,والﺓػػْ أظٍػػرت هوافقػػﺑ عﺍلٓػػﺑ هػػف قﺏػػؿ الهﺏحػػوﺕٓف عمػػِ ٌػػذي
الفقرة حٓث ﺏمغ الوزف الىسﺏْ لٍﺍ ).)%81
خعٚي ؼلُ (:)25

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة

فمؽاد ِسٛؼ ِكز ٜٛأظاء ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ
قيمة
المتوسط االنحراف

ٓعه ػ ػػؿ ال ػ ػػدٓواف عم ػ ػػِ ض ػ ػػهﺍف س ػ ػػٛهﺑ
الىشﺍط الهﺍلْ
ٓعهػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػدٓواف عمػ ػ ػػِ ضػ ػ ػػهﺍف حسػ ػ ػػف
اسﺓخداـ السمطﺑ
ٓع ػػزز دٓػ ػواف الرقﺍﺏ ػػﺑ ه ػػف كف ػػﺍءة اٖداء
ا٘داري
ٓحػػرص ال ػػدٓواف عم ػػِ هطﺍﺏق ػػﺑ الىش ػػﺍط
الهﺍلْ لمقواىٓف واٖىظهﺑ الىﺍفذة
ﺓسػ ػػٍـ رقﺍﺏػ ػػﺑ الػ ػػدٓواف فػ ػػْ رفػ ػػع كفػ ػػﺍءة
اٖداء فْ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ
ﺓسػػٍـ رقﺍﺏػػﺑ الػػدٓواف ﺏرفػػع كفػػﺍءة اٖداء
الرقﺍﺏْ فْ الو ازرة
ﺓﺓسػ ػ ػػـ العٛقػ ػ ػػﺑ ﺏػ ػ ػػٓف هػ ػ ػػوظفْ الػ ػ ػػو ازرة
وهفﺓشْ الدٓواف ﺏﺍلﺓعﺍوف
ٓمﺓ ػ ػ ػ ػ ػػزـ هفﺓش ػ ػ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ػ ػػدٓواف ﺏﺍٖىظه ػ ػ ػ ػ ػػﺑ
والهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ أﺕىﺍء العهؿ
إج ػ ػ ػ ػ ػراءات الػ ػ ػ ػ ػػدٓواف  ٚﺓعٓػ ػ ػ ػ ػػؽ سػ ػ ػ ػ ػػٓر
اٖعهﺍؿ فْ الو ازرة
المحور ككل

الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

7.179

1.690

7.550

0.000

71.795

5

كﺏٓرة

6.915

1.643

6.021

0.000

69.145

8

كﺏٓرة

6.906

1.796

5.458

0.000

69.060

9

كﺏٓرة

7.359

1.663

8.838

0.000

73.590

3

كﺏٓرة

7.077

1.834

6.350

0.000

70.769

6

كﺏٓرة

6.940

1.904

5.341

0.000

69.402

7

كﺏٓرة

7.299

1.899

7.398

0.000

72.991

4

كﺏٓرة

7.385

1.751

8.553

0.000

73.846

2

كﺏٓرة

7.530

1.794

9.227

0.000

75.299

1

كﺏٓرة

7.177

1.481

8.595

71.766 0.000

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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 مستوى أداء دياوان الرقاباة الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ ( ,)71.766وٌػو
ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
٠ٚؼٕ ٟغٌه أف ٌىﺍؾ رضﺍ هف قﺏؿ الهﺏحوﺕٓف عف أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ .
 أعمِ ﺓرﺓٓب كﺍىت الفقرة رقـ ( ,)9وٌْ (إجراءات الدٓواف  ٚﺓعٓؽ سٓر اٖعهﺍؿ فْ الو ازرة),
وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)75.299وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
٠ٚؼىؿ ٚاٌجبزىىث غٌىىه ئٌىى ٝزىؽو الػػدٓواف عمػِ أف ﺓػؤدي الػػو ازرات أعهﺍلٍػﺍ ﺏكػػؿ كفػﺍءة وأف ﺓقػػدـ
خدهﺍﺓٍﺍ ﺏجودة عﺍلٓﺑ دوف أف ٓكوف لً أي ﺓأﺕٓر سمﺏْ أو ﺓدخؿ ٓعهؿ عمِ إعﺍقﺑ أعهﺍلٍﺍ.
ويتفااق ذلااك هػػع د ارسػػﺑ (أﺏوٌػػداؼ )2006 ,والﺓػػْ أظٍػػرت وجػػود رضػػﺍ هػػف قﺏػػؿ الهﺏحػػوﺕٓف عػػف
هسﺓوى أداء هفﺓشْ الدٓواف ,حٓث ﺏمغ الوزف الىسﺏْ لٍذي الفقرة ( ,)71.72كما وتتفق هع د ارسػﺑ
( فرواىﺑ )2011,والﺓْ ﺏٓىػت أف الػدٓواف ٓ ٚعٓػؽ سػٓر اٖعهػﺍؿ فػْ الجﺍهعػﺍت الفمسػطٓىٓﺑ ,عمهػﺍً
أف الوسػط الحسػػﺍﺏْ لٍػػذي الفقػرة قػد ﺏمػػغ ) )7.5وﺏهقﺍرىػػﺑ ٌػػذي الىﺓٓجػﺑ هػػع ىﺓٓجػػﺑ د ارسػػﺑ( فرواىػػﺑ,
 )2011حٓػػث أظٍػػرت أف الوسػػط الحسػػﺍﺏْ لٍػػذي الفق ػرة ﺏمػػغ (ٓ )4.3ﺓضػػح أف ٌىػػﺍؾ ﺓطػػور فػػْ
ا٘جراءات الﺓْ ٓﺓﺏعٍﺍ دٓواف الرقﺍﺏﺑ فْ عهمً.
٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث ذلؾ إلِ حرص الدٓواف عمِ ﺓطوٓر أداﺋً ﺏهﺍ ٓؤدي لزٓﺍدة فعﺍلٓﺓً وكفﺍءﺓً.
 أدىػِ ﺓرﺓٓػب فقػرة رقػـ ( ,)3وٌػْ (ٓعػػزز دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ هػف كفػﺍءة اٖداء ا٘داري) ,وقػد جػػﺍءت
ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)69.060وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
وٌػػذا ٓعىػػْ أف ٌىػػﺍؾ ضػػعؼ فػػْ جػػودة اٖعهػػﺍؿ الﺓػػْ ٓهﺍرسػػٍﺍ الػػدٓواف ,وﺓﺓفػػؽ ٌػػذي الىﺓٓجػػﺑ إلػػِ
درجػ ػػﺑ كﺏٓ ػ ػرة هػ ػػع د ارسػ ػػﺑ ( أﺏػ ػػو ٌػ ػػداؼ )2006 ,الﺓػ ػػْ أظٍػ ػػرت أف الػ ػػوزف الىسػ ػػﺏْ لٍػ ػػذي الفق ػ ػرة
ﺏمغ(.)68.8
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الفقرة

م

فمؽاد ِسٛؼ ظؼخخ اقزمالٌ١خ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ
قيمة
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

""T

""Sig.

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

هكﺍى ػػﺑ دٓ ػ ػواف الرقﺍﺏػ ػػﺑ ﺏػ ػػٓف الهؤسسػ ػػﺍت
1

ﺓػ ػ ػػدعـ اسػ ػ ػػﺓقٛلٓﺓً فػ ػ ػػْ ﺓىفٓػ ػ ػػذ أعهﺍلػ ػ ػػً

7.598

1.952

8.855

0.000

75.983

4

كﺏٓرة

الرقﺍﺏٓﺑ
2
3
4
5
6

أعطِ القﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏػﺑ اٚسػﺓقٛؿ
الكﺍفْ
ٓهػ ػ ػػﺍرس الػ ػ ػػدٓواف أعهﺍلػ ػ ػػً ﺏعٓػ ػ ػػداً عػ ػ ػػف
الﺓحٓز والهحﺍﺏﺍة
ٓﺓهﺓ ػ ػ ػػع هفﺓش ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػدٓواف ﺏﺍٚس ػ ػ ػػﺓقٛلٓﺑ
والحٓﺍدٓﺑ أﺕىﺍء ﺓىفٓذ الهٍﺍـ
ٓﺓهﺓػػع دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ ﺏﺍٚسػػﺓقٛؿ الهػػﺍلْ
فْ إقرار وﺓىفٓذ هوازىﺓً
ٓقوـ الدٓواف ﺏﺓحدٓد الوقت الػذي ﺓجػري
فًٓ عهمٓﺍﺓً دوف ﺓدخؿ هف و ازرﺓكـ

7.855

1.773

11.317

0.000

78.547

2

كﺏٓرة

7.376

1.832

8.123

0.000

73.761

6

كﺏٓرة

7.487

1.695

9.491

0.000

74.872

5

كﺏٓرة

7.248

2.084

6.477

0.000

72.479

7

كﺏٓرة

7.718

1.706

10.891

0.000

77.179

3

كﺏٓرة

ٓهػ ػ ػػﺍرس الػ ػ ػػدٓواف أعهﺍلػ ػ ػػً هػ ػ ػػف خػ ػ ػػٛؿ
7

اٚطٛع عمِ الﺓقﺍرٓر الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓػﺑ

7.897

1.744

11.769

0.000

78.974

1

كﺏٓرة

لمو ازرة
المحور ككل

7.597

1.531

11.281

75.971 0.000

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 درجة استقاللية ديوان الرقابة الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍءت ﺏػوزف ىسػﺏْ (,)75.971
وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
وٌػػذا ٓعىػػْ أف الػػدٓواف ٓهػػﺍرس صػػٛحٓﺍﺓً ﺏشػػكؿ هسػػﺓقؿ ,ﺏعٓػػداً عػػف ﺓػػدخؿ الهؤسسػػﺍت الرسػػهٓﺑ
اٖخرى,
٠ٚؼىىىؿ ٚاٌجبزىىىث ٌػػذي الىﺓٓجػػﺑ إلػػِ أف القػػﺍىوف أعطػػِ الػػدٓواف اٚسػػﺓقٛؿ الكػػﺍفْ لههﺍرسػػﺑ كﺍفػػﺑ
صػػٛحٓﺍﺓً دوف ﺓػػدخؿ هػػف أحػػد حٓػػث ﺓػػىص الهػػﺍدة( )25هػػف قػػﺍىوف إىشػػﺍء الػػدٓواف عمػػِ ﺓهﺓػػع
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الػػدٓواف ﺏﺍلشخصػػٓﺑ اٚعﺓﺏﺍرٓػػﺑ الهسػػﺓقمﺑ ,وٓكػػوف لػػً هوازىػػﺑ خﺍصػػﺑ ضػػهف الهوازىػػﺑ العﺍهػػﺑ لمسػػمطﺑ
الفمسطٓىٓﺑ ( قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ ,هﺍدة .)2
 أعمػػِ ﺓرﺓٓػػب فق ػرة رقػػـ ( ,)7وٌػػْ (ٓهػػﺍرس الػػدٓواف أعهﺍلػػً هػػف خػػٛؿ اٚطػػٛع عمػػِ الﺓقػػﺍرٓر
الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ لمو ازرة) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)78.974وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث غٌىىه إلػػِ حػػرص الػػدٓواف عمػػِ الﺓأكػػد هػػف ىﺓٓجػػﺑ اٖعهػػﺍؿ الﺓػػْ ﺓهﺍرسػػٍﺍ الػػو ازرات
ﺏشػػكؿ دقٓػػؽ وهػػف خ ػٛؿ هسػػﺓىدات رسػػهٓﺑ ﺏهػػﺍ ٓﺓوافػػؽ هػػع القػػﺍىوف  ,وقػػد اﺓفقػػت ٌػػذي الىﺓٓجػػﺑ هػػع
دراسﺑ (فرواىﺑ )2011 ,حٓث أظٍرت أف الدٓواف ٓهﺍرس أعهﺍلً هف خٛؿ اٚطٛع عمِ الﺓقﺍرٓر
الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ لمجﺍهعػػﺍت٠ٚ ,ؼىىىؿ ٚاٌجبزىىىث ٌػػذي الىﺓٓجػػﺑ إلػػِ أف القػػﺍىوف أعطػػِ الػػدٓواف حػػؽ
اٚط ػػٛع عم ػػِ الﺓق ػػﺍرٓر والهعموه ػػﺍت والﺏٓﺍى ػػﺍت الهﺓعمق ػػﺑ ﺏ ػػﺍٖهور الهﺍلٓ ػػﺑ وا٘دارٓ ػػﺑ ه ػػف الجٍ ػػﺍت
الخﺍضعﺑ لً(قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ :هﺍدة .)25
 أدىػػِ ﺓرﺓٓػػب فق ػرة رقػػـ ( ,)5وٌػػْ (ٓﺓهﺓػػع دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ ﺏﺍٚسػػﺓقٛؿ الهػػﺍلْ فػػْ إق ػرار وﺓىفٓ ػذ
هوازىﺓً) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)72.479وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
وﺓﺓفػؽ ٌػذي الىﺓٓجػػﺑ هػع د ارسػﺑ ( أﺏػػو ٌػداؼ )2006 ,الﺓػػْ أظٍػرت أف الػوزف الىسػػﺏْ لٍػذي الفقػرة
ﺏمػػغ ( )72.5وٌػػو ﺏدرجػػﺑ هﺓوسػػطﺑ ,إ ٚأىٍػػﺍ أوصػػت ﺏضػػرورة هػػىح الػػدٓواف هزٓػػداً هػػف اٚسػػﺓقٛؿ
اله ػػﺍلْ وا٘داري ,كه ػػﺍ وﺓﺓف ػػؽ ه ػػع د ارس ػػﺑ (فرواى ػػﺑ )2011 ,والﺓ ػػْ أش ػػﺍرت إل ػػِ أف الجﺍهع ػػﺍت ٚ
ﺓسﺓطٓع الﺓأﺕٓر فْ هضهوف وهحﺓوى الﺓقﺍرٓر الرقﺍﺏٓﺑ الﺓْ ٓصدرٌﺍ الدٓواف.
وىذا يعني بأن الديوان يتمتع بدرجة عالية مان اٚسػﺓقٛؿ الهػﺍلْ وا٘داري ٠ٚؼىؿ ٚاٌجبزىث ذلػؾ
لمصٛحٓﺍت الكﺏٓرة واٚسﺓقٛؿ الهﺍلْ واٚداري الذي هىحً القﺍىوف لمدٓواف.
وٌػذي الىﺓٓجػﺑ الهرﺓفعػػﺑ ﺓػدلؿ عمػػِ هوافقػﺑ أفػراد العٓىػػﺑ عمػِ ٌػػذي الفقػرة ههػﺍ ٓػػدعـ اسػﺓقٛلٓﺑ دٓػواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ ا٘دارٓﺑ فْ ههﺍرسﺑ أعهﺍلً ﺓجﺍي الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً.
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م
1
2
3
4

الفقرة

فمؽاد ِسٛؼ ِع ٜرطج١ك اٌّؼب١٠ؽ اٌؽلبث١خ اٌع١ٌٚخ
قيمة
قيمة
المتوسط االنحراف

ٓهﺍرس الدٓواف اٚجراءات الرقﺍﺏٓػﺑ ﺏىػﺍء

الحسابي المعياري

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

7.376

1.929

7.718

0.000

73.761

1

كﺏٓرة

6.838

2.034

4.454

0.000

68.376

4

كﺏٓرة

6.974

1.905

5.533

0.000

69.744

2

كﺏٓرة

ﺓُؤسس العٛقﺑ ﺏٓف الدٓواف والو ازرة ﺏىﺍء
عمِ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ

6.923

2.018

4.948

0.000

69.231

3

كﺏٓرة

المحور ككل

7.028

1.846

6.022

70.278 0.000

عمِ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ
ٓوجػ ػ ػػد فٍػ ػ ػػـ واضػ ػ ػػح لهعػ ػ ػػﺍٓٓر الرقﺍﺏػ ػ ػػﺑ
الدولٓﺑ لدى هفﺓشْ الدٓواف
ٓػػﺓـ قٓ ػػﺍس جػػودة العهمٓ ػػﺑ الرقﺍﺏٓػػﺑ ﺏى ػػﺍء
عمِ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 ماادى تطبيااق المعااايير الرقابيااة الدوليااة فػػْ دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء
ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)70.278وٌو ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ إلػػِ حػػرص دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ عمػػِ ﺓقػػدٓـ خدهﺍﺓػػً ﺏﺍلشػػكؿ الفعػػﺍؿ وذلػػؾ ﺏػػﺍٚلﺓزاـ
ﺏﺍلهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ.
 أعم ػػِ ﺓرﺓٓ ػػب فقػ ػرة رق ػػـ ( ,)1وٌ ػػْ (ٓه ػػﺍرس ال ػػدٓواف اٚجػ ػراءات الرقﺍﺏٓ ػػﺑ ﺏى ػػﺍء عم ػػِ الهع ػػﺍٓٓر
الرقﺍﺏٓﺑ) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)73.761وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
وٓﺓضػػح هػػف ذلػػؾ أف دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ ٓطﺏػػؽ الهعػػﺍٓٓر الرقﺍﺏٓػػﺑ أﺕىػػﺍء ههﺍرسػػﺑ عهمػػً ﺏىسػػﺏﺑ جٓػػدة وٌػػذا
ٓﺓفػػؽ هػػع د ارسػػﺑ (فرواىػػﺑ )2011 ,حٓػػث ﺏمغػػت ىسػػﺏﺑ الﺓ ػزاـ الػػدٓواف ﺏﺍلهعػػﺍٓٓر الرقﺍﺏٓػػﺑ ()77.5
وٌْ ىسﺏﺑ جٓدة.
 أدى ػػِ ﺓرﺓٓ ػػب فقػ ػرة رق ػػـ ( ,)2وٌ ػػْ (ٓوج ػػد فٍ ػػـ واض ػػح لهع ػػﺍٓٓر الرقﺍﺏ ػػﺑ الدولٓ ػػﺑ ل ػػدى هفﺓش ػػْ
الدٓواف) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)68.376وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
ويظير ذلك أن هفﺓشْ الدٓواف ﺏحﺍجﺑ إلِ فٍـ أكﺏر لمهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الﺓْ ٓجب اٚلﺓزاـ ﺏٍػﺍ أﺕىػﺍء
ُ
ههﺍرسﺓٍـ ٖعهﺍلٍـ .
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وﺏشكؿ عﺍـ ٓﺓضح أف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ٓطﺏؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ ﺏدرجﺑ جٓدة
وٓعﺓقد الﺏﺍحث أف ذلؾ ٓعود إلِ حرص الدٓواف عمِ الﺓقٓػد ﺏﺍٖىظهػﺑ والقػواىٓف الهىصػوص عمٍٓػﺍ
والﺓْ ﺓضهف جودة وفعﺍلٓﺑ اٖداء الرقﺍﺏْ ﺓجﺍي الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لمدٓواف.

 :2.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌثبِٔ( ٟب ِكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد
اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح؟)
وقػػد ﺓػػـ ا٘جﺍﺏػػﺑ عمػػِ ٌػػذا السػؤاؿ ﺏﺍسػػﺓخداـ اخﺓﺏػػﺍر  Tلمعٓىػػﺑ الواحػػدة ,كهػػﺍ ٌػػو هﺏػػٓف فػػْ الجػػدوؿ
الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)28

م

المحور

ِسبٚؼ ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

1

هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

6.416

1.893

2.377

0.019

64.160

6

هﺓوسطﺑ

2

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

6.057

2.215

0.278

0.781

60.570

9

هﺓوسطﺑ

3

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

6.615

1.851

3.595

0.000

66.154

4

هﺓوسطﺑ

4

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

6.703

1.809

4.200

0.000

67.026

2

هﺓوسطﺑ

5

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

6.506

1.955

2.802

0.006

65.064

5

هﺓوسطﺑ

6

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

6.620

1.966

3.410

0.001

66.197

3

هﺓوسطﺑ

7

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

7.282

1.583

8.761

0.000

72.821

1

كﺏٓرة

8

هعٓﺍر الﺓوافؽ

6.336

2.184

1.665

0.099

63.362

7

هﺓوسطﺑ

9

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

6.222

2.349

1.023

0.308

62.222

8

هﺓوسطﺑ

6.610

1.684

3.919

66.103 0.000

مستوى تحقيق معايير الحكم
الرشيد

متوسطة

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ هعػػﺍٓٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ الػػو ازرات الفمسػػطٓىٓﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء ﺏػػوزف ىسػػﺏْ
( ,)66.103وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معيااااار المشاااااركة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)64.160وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
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 هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ معيااار الرؤيااة االسااتراتيجية فػػْ الػػو ازرات الفمسػػطٓىٓﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء ﺏػػوزف
ىسﺏْ ( ,)60.570وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هسػ ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ ساااايادة القااااانون فػ ػػْ الػ ػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏػ ػػوزف ىسػ ػػﺏْ
( ,)66.154وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ معيااااار الشاااافافية فػ ػػْ الػػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىسػػػﺏْ
( ,)67.026وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معياااار االسااااتجابة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)65.064وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معيااااار المساااااءلة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)66.197وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هسﺓوى ﺓحقٓؽ معيار الكفاءة والفعالياة فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ
( ,)72.821وٌو ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 هسػ ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ معيااااار التوافااااق فػ ػػْ الػ ػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏػ ػػوزف ىسػ ػػﺏْ
( ,)63.362وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 هسﺓوى ﺓحقٓؽ معيار المساواة والعدالة فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ
( ,)62.222وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
ٓﺓضػػح هػػف الىﺓػػﺍﺋج السػػﺍﺏقﺑ أف هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ هعػػﺍٓٓر الحكػػـ الرشػػٓد فػػْ الػػو ازرات الفمسػػطٓىٓﺑ
جػػﺍء ﺏدرجػػﺑ هﺓوسػػطﺑ و ﺏىسػػﺏﺑ ( ,)66.1وٌػػذي الىﺓٓجػػﺑ اﺓفقػػت هػػع د ارسػػﺑ (هطٓػػر )2013 ,والﺓػػْ
أظٍرت أف ﺓطﺏٓقػﺍت الحكػـ الرشػٓد فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ٌػْ ﺓطﺏٓقػﺍت هﺓوسػطﺑ وجػﺍءت ﺏػوزف
ىسػ ػػﺏْ ( ,)67.8كهػ ػػﺍ وﺓﺓفػ ػػؽ ٌػ ػػذي الىﺓػ ػػﺍﺋج هػ ػػع د ارسػ ػػﺑ(أحهد )2008 ,والﺓػ ػػْ أظٍػ ػػرت أف درجػ ػػﺑ
اٚسﺓجﺍﺏﺑ لهؤشرات الحكـ الصﺍلح كﺍىت هﺓوسطﺑ٠ٚ ,ؽ ٜاٌجبزث أف ذلؾ ٓرجع لحػرص الػو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ عمِ ههﺍرسﺑ أعهﺍلٍﺍ ﺏهﺍ ٓﺓوافؽ هع هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ضهف قدراﺓٍﺍ الهﺓﺍحﺑ.
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ويعاازو الباحااث ﺓرﺏػػع هعٓػػﺍر الكفػػﺍءة والفعﺍلٓػػﺑ فػػْ الهرﺓﺏػػﺑ اٖولػػِ إلػػِ ا٘هكﺍىٓػػﺍت الﺓػػْ ٓﺓهﺓػػع ﺏٍػػﺍ
دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ ,سػواء ا٘هكﺍىػػﺍت الهﺍدٓػػﺑ أو اٚسػػﺓقٛؿ الهػػﺍلْ وا٘داري أو الكػػﺍدر الﺏشػػري الهؤٌػػؿ.
كذلؾ ُيرجع الباحث حصوؿ هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ عمِ الهرﺓﺏﺑ الﺕﺍىٓﺑ إلِ الﺓقﺍرٓر الهﺓﺏﺍدلﺑ ﺏػٓف الػدٓواف
والػػو ازرات والﺓػػْ ﺓوضػػح سػػٓر العهمٓػػﺍت الهخﺓمفػػﺑ داخػػؿ الػػو ازرات الحكوهٓػػﺑ ,إضػػﺍفﺑ إلػػِ هػػﺍ أعطػػﺍي

القﺍىوف لدٓواف الرقﺍﺏﺑ هف حؽ اٚطٛع عمِ ﺓقﺍرٓر الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً.
واختمفاااات الد ارسػ ػػﺑ هػ ػػع د ارسػ ػػﺑ ( (2011, Huqueوالﺓػػػْ أظٍػ ػػرت أف آلٓػ ػػﺍت الهسػػػﺍﺋمﺑ فػ ػػْ
الهىظهػػﺍت ا٘دارٓػػﺑ غٓػػر فعﺍلػػﺑ ,وٓعػػود ذلػػؾ لٗوضػػﺍع السٓﺍسػػٓﺑ واٚقﺓصػػﺍدٓﺑ واٚجﺓهﺍعٓػػﺑ كػػوف
الدراسﺑ أجرٓت فْ ﺏىجٛدش.

خعٚي ؼلُ (:)29

م
1
2
3
4

5

الفقرة
ٓﺓوفر فْ الدٓواف ىظػﺍـ هعموهػﺍت حػوؿ
اٖداء الﺓىظٓهْ لو ازرﺓكـ

ٓعهؿ دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ عمػِ ﺓقػدٓـ الىصػح
وا٘رشﺍد
ٓحفػ ػػز الػ ػػدٓواف العػ ػػﺍهمٓف فػ ػػْ الػ ػػو ازرات
عمِ إﺏداء الرأي وﺓقدٓـ الهقﺓرحﺍت
ٓشػػﺍرؾ الػػدٓواف فػػْ الىػػدوات والمقػػﺍءات
الﺓْ ﺓعقدٌﺍ الو ازرة
ٓشػ ػػﺍرؾ الػ ػػدٓواف فػ ػػْ ﺓقػ ػػدٓـ هقﺓرحﺍﺓػ ػػً
لح ػ ػػؿ الهش ػ ػػكٛت الﺓ ػ ػػْ ٓ ػ ػػﺓـ الكش ػ ػػؼ

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّهبؼوخ
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

7.137

1.838

6.690

0.000

71.368

2

كﺏٓرة

7.145

1.931

6.416

0.000

71.453

1

كﺏٓرة

6.342

2.130

1.736

0.085

63.419

3

هﺓوسطﺑ

5.462

2.696

-2.160

0.033

54.615

6

هﺓوسطﺑ

6.205

2.332

0.951

0.343

62.051

4

هﺓوسطﺑ

عىٍﺍ
6

ٓػ ػػوفر الػ ػػدٓواف ىظػ ػػﺍـ هعموهػ ػػﺍت ٓق ػ ػػدـ
ﺓغذٓػ ػ ػ ػ ػػﺑ راجعػ ػ ػ ػ ػػﺑ فورٓػ ػ ػ ػ ػػﺑ عػ ػ ػ ػ ػػف اٖداء

6.205

2.284

0.971

0.333

62.051

4

هﺓوسطﺑ

الﺓىظٓهْ

المحور ككل

6.416

1.893

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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2.377

64.160 0.019

متوسطة

 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معيااااار المشاااااركة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)64.160وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أعمػػِ ﺓرﺓٓػػب فق ػرة رقػػـ ( ,)2وٌػػْ (ٓعهػػؿ دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ عمػػِ ﺓقػػدٓـ الىصػػح وا٘رشػػﺍد) ,وقػػد
جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)71.453وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
٠ٚؽخغ اٌجبزث ذلؾ الِ الﺓقػﺍرٓر ا٘دارٓػﺑ الهﺓﺏﺍدلػﺑ ﺏػٓف الػدٓواف والػو ازرات والﺓػْ ﺓوضػح آلٓػﺑ سػٓر
اٖعهػػﺍؿ ووضػػع حمػػوؿ لمهشػػكٛت إف وجػػدت ,وحػػرص الػػدٓواف عمػػِ أف ﺓقػػدـ الػػو ازرات خػػدهﺍﺓٍﺍ
ﺏشكؿ فعﺍؿ ﺏهﺍ ٓﺓىﺍسب هع احﺓٓﺍجﺍت الهواطىٓف.
 أدىِ ﺓرﺓٓب فقػرة رقػـ ( ,)4وٌػْ (ٓشػﺍرؾ الػدٓواف فػْ الىػدوات والمقػﺍءات الﺓػْ ﺓعقػدٌﺍ الػو ازرة),
وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)54.615وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
وٌ ػػذا ٓﺓف ػػؽ ه ػػع د ارس ػػﺑ (هطٓ ػػر )2013,والﺓ ػػْ أظٍ ػػرت أف هعٓ ػػﺍر الهش ػػﺍركﺑ ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( )63.8وٌػػو ﺏدرجػػﺑ هﺓوسػػطﺑ وأرجػػع ذلػػؾ الػػِ أف الﺓقﺍلٓػػد الﺓىظٓهٓػػﺑ  ٚﺓػػدعـ اٚىﺓقػػﺍؿ هػػف اٚدارة
الﺓقمٓدٓ ػػﺑ ال ػػِ ا٘دارة ﺏﺍلهش ػػﺍركﺑ٠ٚ ,ؽخىىىغ اٌجبزىىىث ذل ػػؾ إل ػػِ أف ﺏع ػػض ال ػػو ازرات  ٚﺓﺓﺏ ػػع سٓﺍس ػػﺑ
ﺓفوٓض الصٛحٓﺍت وهشﺍركﺑ اٖفراد فْ اﺓخﺍذ الق اررات.
خعٚي ؼلُ (:)30

م
1
2

الفقرة

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ
قيمة
المتوسط االنحراف

ﺓوج ػػد رؤٓ ػػﺑ إس ػػﺓراﺓٓجٓﺑ ﺓوح ػػد هىظ ػػور
الدٓواف والو ازرة لمﺓىهٓﺑ
ﺓوجد خطﺑ إسػﺓراﺓٓجٓﺑ واضػحﺑ لمػدٓواف
هرﺓﺏطﺑ ﺏرؤٓﺓً ورسﺍلﺓً

الحسابي المعياري

""T

قيمة

الوزن

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

6.120

2.360

0.548

0.585

61.197

2

هﺓوسطﺑ

6.239

2.242

1.154

0.251

62.393

1

هﺓوسطﺑ

ٓػػﺓـ اطػػٛع الهػػوظفٓف فػػْ الػػو ازرة عمػػِ
3

اٌٖ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ الﺓ ػ ػ ػ ػ ػػْ ٓطه ػ ػ ػ ػ ػػح ال ػ ػ ػ ػ ػػدٓواف

5.812

2.338

-0.870

0.386

المحور ككل

6.057

2.215

0.278

60.570 0.781

لﺓحقٓقٍﺍ هف خٛؿ أعهﺍلً

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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58.120

3

هﺓوسطﺑ
متوسطة

 هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ معيااار الرؤيااة االسااتراتيجية فػػْ الػػو ازرات الفمسػػطٓىٓﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء ﺏػػوزف
ىسﺏْ ( ,)60.570وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
أعمػ ػػِ ﺓرﺓٓػ ػػب فق ػ ػرة رقػ ػػـ ( ,)2وٌػ ػػْ (ﺓوجػ ػػد خطػ ػػﺑ اسػ ػػﺓراﺓٓجٓﺑ واضػ ػػحﺑ لمػ ػػدٓواف هرﺓﺏطػ ػػﺑ ﺏرؤٓﺓػ ػػً
ورسﺍلﺓً) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)62.393وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ الػػِ وجػػود خطػػﺑ اسػػﺓراﺓٓجٓﺑ واضػػحﺑ وهكﺓوﺏػػﺑ لمػػدٓواف غﺍلﺏ ػﺍً هػػﺍ ﺓﺓ ػواﺋـ ٌػػذي
الخطﺑ هع رؤٓﺑ الدٓواف ورسﺍلﺓً وأٌدافً ,وٓهكف اٚطٛع عمٍٓﺍ عﺏر الهوقع اٚلكﺓروىْ لمدٓواف.
 أدىِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)3وٌْ (ٓﺓـ اطٛع الهوظفٓف فْ الػو ازرة عمػِ اٌٖػداؼ الﺓػْ ٓطهػح
الػ ػػدٓواف لﺓحقٓقٍػ ػػﺍ ه ػ ػػف خػ ػػٛؿ أعهﺍل ػ ػػً) ,وقػ ػػد ج ػ ػػﺍءت ﺏػ ػػوزف ىس ػ ػػﺏْ ( ,)58.120وٌػ ػػْ ﺏدرج ػ ػػﺑ
(هﺓوسطﺑ).
٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ إلػػِ أف ﺓقػػﺍرٓر دٓ ػواف الرقﺍﺏػﺑ ﺓصػ ُػدر فقػػط لػػﺕٛث جٍػػﺍت ,وٌػػْ حسػػب ىػػص

القﺍىوف( رﺋٓس السمطﺑ ,والهجمس الﺓشرٓعْ ,وهجمس الوزراء).
خعٚي ؼلُ (:)31

م
1
2
3
4
5

الفقرة
ٓﺓػػوفر لػػدٓكـ عمػػـ ﺏػػﺍ٘جراءات القﺍىوىٓػػﺑ
الﺓْ ٓﺓخذٌﺍ الدٓواف ﺓجﺍي الهخﺍلفٓف
ٓػػﺓـ ﺓطﺏٓػػؽ قػػﺍىوف الػػدٓواف عمػػِ الجهٓػػع
دوف اسﺓﺕىﺍء
ٓػوفر الػػدٓواف إجػراءات قﺍىوىٓػػﺑ واضػػحﺑ
وهحددة
ٓػ ػػوفر قػ ػػﺍىوف الػ ػػدٓواف الحهﺍٓػ ػػﺑ الكﺍهمػ ػػﺑ
لحقوؽ الهوظفٓف
ٓه ػػﺍرس هفﺓش ػػو الػ ػػدٓواف أعه ػػﺍلٍـ وفق ػ ػﺍً
ٖحكﺍـ القﺍىوف الهعهوؿ ﺏٍﺍ
المحور ككل

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ ق١بظح اٌمبْٔٛ
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

6.444

2.187

2.198

0.030

64.444

5

هﺓوسطﺑ

6.538

2.058

2.831

0.005

65.385

3

هﺓوسطﺑ

6.564

1.954

3.123

0.002

65.641

2

هﺓوسطﺑ

6.487

2.295

2.296

0.023

64.872

4

هﺓوسطﺑ

7.043

1.817

6.209

0.000

70.427

1

كﺏٓرة

6.615

1.851

3.595

66.154 0.000

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
323

متوسطة

 هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ معيااار ساايادة القااانون فػػْ الػػو ازرات الفمسػػطٓىٓﺑ ﺏقطػػﺍع غػزة جػػﺍء ﺏػػوزف ىسػػﺏْ
( ,)66.154وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أعمِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)5وٌْ (ٓهﺍرس هفﺓشو الدٓواف أعهﺍلٍـ وفقﺍً ٖحكﺍـ القﺍىوف الهعهوؿ
ﺏٍﺍ) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)70.427وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 أدىِ ﺓرﺓٓب فقػرة رقػـ ( ,)1وٌػْ (ٓﺓػوفر لػدٓكـ عمػـ ﺏػﺍ٘جراءات القﺍىوىٓػﺑ الﺓػْ ٓﺓخػذٌﺍ الػدٓواف
ﺓجﺍي الهخﺍلفٓف) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)64.444وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
٠ٚؼىىىؿ ٚاٌجبزىىىث ذل ػػؾ ال ػػِ ح ػػرص دٓػ ػواف الرقﺍﺏ ػػﺑ الهﺍلٓ ػػﺑ وا٘دارٓ ػػﺑ عم ػػِ ﺓطﺏٓ ػػؽ القػ ػﺍىوف والعه ػػؿ
ﺏهقﺓضِ هوادي دوف ا٘ضرار ﺏأي أحد؛ إال أن الباحث ٓرى ﺏضرورة افصػﺍح دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ الهﺍلٓػﺑ
وا٘دارٓﺑ عف اٚجراءات القﺍىوىٓﺑ الﺓْ ٓﺓخذٌﺍ ﺓجﺍي الهخﺍلفٓف وذلػؾ ﺓحقٓقػﺍً لهﺏػدأ الشػفﺍفٓﺑ وسػٓﺍدة
القﺍىوف.
خعٚي ؼلُ (:)32

م
1
2
3
4
5

الفقرة
ٓه ػػﺍرس ال ػػدٓواف أعهﺍل ػػً ﺏش ػػكؿ واض ػػح
دوف ﺓعقٓد
ٓسػ ػ ػػعِ الػ ػ ػػدٓواف لىشػ ػ ػػر الػ ػ ػػوعْ ل ػ ػ ػػدى
الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً
ٓﺓﺏىػِ الػدٓواف ىهػط اٚىفﺓػﺍح فػْ ﺓعﺍهمػػً
هع الجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً
ٓقػ ػػوـ الػ ػػدٓواف ﺏﺓػ ػػوفٓر ﺓقػ ػػﺍرٓري الرقﺍﺏٓػ ػػﺑ
لمجٍﺍت الخﺍضعﺑ لرقﺍﺏﺓً
الػػو ازرة عمػػِ د ارٓػػﺑ ﺏجهٓػػع الهعموهػػﺍت
الهﺓعمقﺑ ﺏقﺍىوف الدٓواف
المحور ككل

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌهفبف١خ
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

7.060

1.738

6.594

0.000

70.598

1

كﺏٓرة

6.590

2.068

3.084

0.003

65.897

4

هﺓوسطﺑ

6.444

2.119

2.269

0.025

64.444

5

هﺓوسطﺑ

6.761

2.180

3.774

0.000

67.607

2

هﺓوسطﺑ

6.658

2.097

3.394

0.001

66.581

3

هﺓوسطﺑ

6.703

1.809

4.200

67.026 0.000

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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متوسطة

 هس ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ معيااااار الشاااافافية فػ ػػْ الػػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىسػػػﺏْ
( ,)67.026وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أعمػػِ ﺓرﺓٓ ػػب فقػ ػرة رق ػػـ ( ,)1وٌػػْ (ٓه ػػﺍرس ال ػػدٓواف أعهﺍل ػػً ﺏشػػكؿ واض ػػح دوف ﺓعقٓ ػػد) ,وق ػػد
جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)70.598وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 أدىِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)3وٌْ (ٓﺓﺏىِ الدٓواف ىهط اٚىفﺓﺍح فْ ﺓعﺍهمً هع الجٍﺍت الخﺍضعﺑ
لرقﺍﺏﺓً) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)64.444وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
ٓﺓضح ههﺍ سﺏؽ أف هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ جﺍء ﺏىسػﺏﺑ هﺓوسػطﺑ٠ٚ ,ؼىؿ ٚاٌجبزىث غٌىه إلػِ ىهػط الوضػوح
الﺓػػْ ﺓﺓﺏعػػً أغمػػب الػػو ازرات فػػْ ﺓعﺍهمٍػػﺍ هػػع الجهٍػػور ,كػػذلؾ الﺓ ػزاـ الػػو ازرات ﺏهػػﺍ جػػﺍء فػػْ قػػﺍىوف
دٓػ ػواف الرقﺍﺏ ػػﺑ وال ػػذي ى ػػص عم ػػِ أف ﺓق ػػدـ الجٍ ػػﺍت الخﺍض ػػعﺑ لرقﺍﺏ ػػﺑ ال ػػدٓواف جهٓ ػػع الهعموه ػػﺍت
والﺏٓﺍىﺍت الﺓْ ٓحﺓﺍج الٍٓﺍ الدٓواف.
وتتفق ٌػذي الىﺓٓجػﺑ هػع د ارسػﺑ (الىعٓػزي )2015 ,والﺓػْ أظٍػرت أف هعٓػﺍر الشػفﺍفٓﺑ جػﺍء ﺏدرجػﺑ
هﺓوسػػطﺑ وﺏػػوزف ىسػػﺏْ(٠ٚ ,)69.3%ؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ إلػػِ الﺓ ػزاـ الػػو ازرات ﺏػػﺍ٘جراءات الواجػػب
اﺓﺏﺍعٍﺍ ﺓجﺍي الدٓواف حسب هﺍ جﺍء فْ الهواد( )29و( )32هف قﺍىوف اىشﺍء الدٓواف.
خعٚي ؼلُ (:)33

م
1
2
3
4

الفقرة
ٓض ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػدٓواف ا٘جػ ػ ػ ػراءات الٛزهػ ػ ػ ػػﺑ
لمكشؼ عف اٚىحرافﺍت واٖخطﺍء
ٓعهػ ػػؿ ال ػ ػػدٓواف عم ػ ػػِ ﺓط ػ ػػوٓر أس ػ ػػﺍلٓب
العهؿ لدى هفﺓشًٓ
ﺓس ػػٍـ أعه ػػﺍؿ ال ػػدٓواف ف ػػْ رف ػػع كف ػػﺍءة
اٖداء فْ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ
ٓح ػ ػػرص الػ ػ ػػدٓواف أﺕى ػ ػػﺍء العهػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػِ
حهﺍٓﺑ الهوظفٓف
المحور ككل

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ االقزدبثخ
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

6.692

2.082

3.596

0.000

66.923

1

هﺓوسطﺑ

6.299

2.065

1.567

0.120

62.991

4

هﺓوسطﺑ

6.650

1.988

3.534

0.001

66.496

2

هﺓوسطﺑ

6.385

2.181

1.908

0.059

63.846

3

هﺓوسطﺑ

6.506

1.955

2.802

65.064 0.006
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متوسطة

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معياااار االسااااتجابة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)65.064وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أعمػػِ ﺓرﺓٓػػب فقػرة رقػػـ ( ,)1وٌػػْ (ٓضػػع الػػدٓواف ا٘جػراءات الٛزهػػﺑ لمكشػػؼ عػػف اٚىح ارفػػﺍت
واٖخطﺍء) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)66.923وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أدىِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)2وٌْ (ٓعهؿ الدٓواف عمِ ﺓطوٓر أسﺍلٓب العهؿ لػدى هفﺓشػًٓ) ,وقػد
جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)62.991وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
ٓﺓضح هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف ىسﺏﺑ ﺓحقٓؽ هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ فْ الو ازرات جﺍءت ﺏدرجﺑ هﺓوسطﺑ
وٌذي الىسﺏﺑ كهﺍ ٓعﺓقد الﺏﺍحث قمٓمﺑ ,كوف أف الٍدؼ اٖسﺍسْ لمو ازرات الفمسطٓىٓﺑ أو لمهؤسسﺍت
الحكوهٓﺑ ٌو ﺓمﺏٓﺑ هﺓطمﺏﺍت واحﺓٓﺍجﺍت الجهٍور واٚسﺓجﺍﺏﺑ لهطﺍلﺏٍـ.
وتختمف ىذه الدراسة هع دراسﺑ هطٓر( )2013والﺓْ أظٍرت ﺓرﺏع هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ عمِ سمـ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد الهطﺏقﺑ فْ الو ازرات ﺏىسﺏﺑ ﺏمغت ( )71.7وٌذا ٓعىْ وجود ﺓراجع فْ
ﺓحقٓؽ ٌذا الهسﺓوى خٛؿ عﺍهْ(٠ٚ ,)2014-2015ؼؿ ٚاٌجبزث ذلؾ لمظروؼ اٚقﺓصﺍدٓﺑ
والسٓﺍسٓﺑ الﺓْ هرت ﺏٍﺍ اٖراضْ الفمسطٓىٓﺑ هف حرب وحصﺍر وﺓضٓٓؽ والﺓْ أدت لفقد الكﺕٓر
هف الهوارد إضﺍفﺑ لعدـ ﺓوفر هوارد أخرى ,ههﺍ شكؿ ضعفﺍً فْ ﺓقدٓـ الخدهﺍت لمهواطف ﺏﺍلكفﺍءة
والحﺍجﺑ الهطموﺏﺑ.
وﺏﺍلﺓﺍلْ ٓرى الﺏﺍحث أىً ٓجب العهؿ هف أجؿ ﺓحقٓؽ هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ فْ الو ازرات ﺏشكؿ
أكﺕر فعﺍلٓﺑ وكفﺍءة هف خٛؿ ﺓوفٓر احﺓٓﺍجﺍت وهﺓطمﺏﺍت الهجﺓهع.
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خعٚي ؼلُ (:)34

م
1
2

الفقرة
ٓسػ ػ ػ ػػﺍٌـ الػ ػ ػ ػػدٓواف فػ ػ ػ ػػْ ﺓعزٓػ ػ ػ ػػز هﺏػ ػ ػ ػػدأ
الهسﺍءلﺑ
ٓ ػ ػػدرؾ الع ػ ػػﺍهموف ﺏوض ػ ػػوح ا٘جػ ػ ػراءات
الواجب اٚلﺓزاـ ﺏٍﺍ ﺓجﺍي الدٓواف

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبءٌخ
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

7.000

2.105

5.139

0.000

70.000

1

كﺏٓرة

6.701

2.023

3.748

0.000

67.009

2

هﺓوسطﺑ

ٓعه ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػػدٓواف عم ػ ػ ػػِ الكش ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػػف
3

الهﺓ ػ ػػورطٓف ف ػ ػػْ الفس ػ ػػﺍد هٍه ػ ػػﺍ كﺍى ػ ػػت

6.427

2.241

2.063

0.041

64.274

3

هﺓوسطﺑ

رﺓﺏﺓٍـ الﺓىظٓهٓﺑ
4

ٓعه ػ ػػؿ ال ػ ػػدٓواف عم ػ ػػِ هس ػ ػػﺍءلﺑ جهٓ ػ ػػع
الهخﺍلفٓف دوف اسﺓﺕىﺍء
المحور ككل

63.504

6.350

2.226

1.703

0.091

6.620

1.966

3.410

66.197 0.001

4

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معيااااار المساااااءلة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)66.197وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ إلػػِ ﺓفعٓػػؿ ىظػػﺍـ الهسػػﺍءلﺑ فػػْ الهجمػػس الﺓش ػرٓعْ ,وﺓفعٓػػؿ أىظهػػﺑ الرقﺍﺏػػﺑ

الداخمٓﺑ والخﺍرجٓﺑ فْ هخﺓمؼ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ.

 أعمِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)1وٌْ (ٓسﺍٌـ الدٓواف فْ ﺓعزٓز هﺏدأ الهسﺍءلﺑ) ,وقد جػﺍءت ﺏػوزف
ىسﺏْ ( ,)70.000وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).

٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ إلػػِ وجػػود ىػػص قػػﺍىوىْ ٓعطػػْ لمػػدٓواف حػػؽ اٚطػػٛع عمػػِ الﺓقػػﺍرٓر الهﺍلٓػػﺑ
وا٘دارٓﺑ لمجٍﺍت الخﺍضعﺑ لً ههﺍ ٓعزز هف هﺏدأ الهسﺍءلﺑ.
 أدىِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)4وٌػْ (ٓعهػؿ الػدٓواف عمػِ هسػﺍءلﺑ جهٓػع الهخػﺍلفٓف دوف اسػﺓﺕىﺍء),
وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)63.504وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
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خعٚي ؼلُ (:)35

م
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌىفبءح ٚاٌفؼبٌ١خ
قيمة
المتوسط االنحراف

ٓﺓهﺓػػع هفﺓشػػو الػػدٓواف ﺏﺍلكفػػﺍءة الٛزهػػﺑ
لﺓأدٓﺑ أعهﺍلٍـ
ٓح ػ ػػرص هفﺓش ػ ػػو ال ػ ػػدٓواف عم ػ ػػِ ﺓأدٓ ػ ػػﺑ
أعهﺍلٍـ ﺏكؿ فﺍعمٓﺑ
ٓﺓهﺓػ ػػع هفﺓشػ ػػو الػ ػػدٓواف ﺏﺍٖهﺍىػ ػػﺑ أﺕىػ ػػﺍء

ﺓأدٓﺓٍـ أعهﺍلٍـ

ٍٓ ػ ػ ػػﺓـ ال ػ ػ ػػدٓواف ﺏﺓط ػ ػ ػػوٓر أداء هفﺓش ػ ػ ػػًٓ
ﺏشكؿ ٓﺓىﺍسب هع طﺏٓعﺑ أعهﺍلٍـ
ٓﺓهﺓػػع هفﺓش ػػو ال ػػدٓواف ﺏ ػػﺍلخﺏرة الواس ػػعﺑ
فْ هجﺍؿ عهمٍـ
ٓﺓهﺓػ ػػع هفﺓشػ ػػو الػ ػػدٓواف ﺏﺍلقػ ػػدرة العﺍلٓػ ػػﺑ
عمِ ﺓأدٓﺑ أعهﺍلٍـ
ٓﺓهﺓػ ػ ػ ػػع هفﺓشػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػػدٓواف ﺏﺍلشخصػ ػ ػ ػػٓﺑ
الهطموﺏﺑ لمقٓﺍـ ﺏهٍﺍـ الﺓفﺓٓش
المحور ككل

الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

7.248

1.756

7.685

0.000

72.479

3

كﺏٓرة

7.359

1.616

9.096

0.000

73.590

2

كﺏٓرة

7.735

1.550

12.106

0.000

77.350

1

كﺏٓرة

7.094

1.810

6.538

0.000

70.940

7

كﺏٓرة

7.248

1.843

7.326

0.000

72.479

3

كﺏٓرة

7.162

1.925

6.531

0.000

71.624

5

كﺏٓرة

7.128

1.836

6.646

0.000

71.282

6

كﺏٓرة

7.282

1.583

8.761

72.821 0.000

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هسﺓوى ﺓحقٓؽ معيار الكفاءة والفعالياة فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ
( ,)72.821وٌو ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 أعمِ ﺓرﺓٓب فقػرة رقػـ ( ,)3وٌػْ (ٓﺓهﺓػع هفﺓشػو الػدٓواف ﺏﺍٖهﺍىػﺑ أﺕىػﺍء ﺓػأدٓﺓٍـ أعهػﺍلٍـ) ,وقػد
جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)77.350وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).

 أدىِ ﺓرﺓٓب فقرة رقـ ( ,)4وٌْ (ٍٓﺓـ الدٓواف ﺏﺓطػوٓر أداء هفﺓشػًٓ ﺏشػكؿ ٓﺓىﺍسػب هػع طﺏٓعػﺑ
أعهﺍلٍـ) ,وقد جػﺍءت ﺏػوزف ىسػﺏْ ( ,)70.940وٌػْ ﺏدرجػﺑ (كﺏٓػرة) .وٌػذا ٓﺓفػؽ هػع ىػص الهػﺍدة
23هػف قػﺍىوف الػدٓواف والﺓػْ ىصػت عمػِ وضػع الﺏػراهج والػدورات الخﺍصػﺑ ﺏﺓأٌٓػؿ الهػوظفٓف فػْ

الدٓواف .
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٠زضر ِٓ إٌزىبئح السػﺍﺏقﺑ أف ٌىػﺍؾ رضػﺍ هػف قﺏػؿ الهﺏحػوﺕٓف عػف أداء هفﺓشػْ دٓػواف الرقﺍﺏػﺑ
وٌػػذا ٓػػدؿ عمػػِ ﺓهﺓػػع هفﺓشػػْ الػػدٓواف ﺏﺍلكفػػﺍءة والقػػدرة العﺍلٓػػﺑ عمػػِ ﺓأدٓػػﺑ أعهػػﺍلٍـ وﺓػػؤٌمٍـ لمقٓػػﺍـ
ﺏهسؤولٓﺍﺓٍـ الهىﺍطﺑ ﺏٍـ.
٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث ذلؾ الِ اٌﺓهﺍـ الدٓواف ﺏﺓطوٓر أداء هفﺓشػًٓ ﺏهػﺍ ٓﺓىﺍسػب هػع طﺏٓعػﺑ أعهػﺍلٍـ,
واهﺓٛكً الهوظفٓف هف ذوي الخﺏرة والكفػﺍءة فػْ هجػﺍؿ العهػؿ ,وﺓﺓفػؽ ٌػذي الىﺓػﺍﺋج هػع د ارسػﺑ (أﺏػو
ٌداؼ )2006,والﺓْ أظٍرت أف أداء هفﺓشْ دٓواف الرقﺍﺏػﺑ جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ( )71.6وٌػو ﺏدرجػﺑ
كﺏٓرة ٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث ذلؾ إلِ حرص دٓواف الرقﺍﺏﺑ عمِ اهﺓٛؾ هػوظفٓف هػف ذوي الخﺏػرة والكفػﺍءة
العﺍلٓﺑ الﺓْ ﺓهكىٍـ هف ههﺍرسﺑ أعهﺍلٍـ ﺏشكؿ فعﺍؿ.
وٓسﺓخمص هف ذلؾ أف الدٓواف ٓهﺓمؾ الكفػﺍءات الﺓػْ ﺓؤٌمػً لمقٓػﺍـ ﺏػدوري الهطمػوب هىػً ,فػْ ﺓىهٓػﺑ
القدرات اٚدارٓﺑ لمو ازرات الهخﺓمفﺑ.
خعٚي ؼلُ (:)36

م
1
2
3

الفقرة
ٓعهػؿ الػدٓواف عمػِ حػؿ الى ازعػﺍت الﺓػػْ
قد ﺓىشأ فْ ﺏٓﺋﺑ العهؿ
ٓدعـ الدٓواف هﺏدأ الﺓوافؽ ﺏٓف العػﺍهمٓف
رغـ اخﺓٛؼ هشﺍرﺏٍـ الﺕقﺍفٓﺑ
ﺓطﺏٓػػؽ هﺏػػدأ الﺓوافػػؽ فػػْ الػػو ازرة ٓضػػهف
ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ
المحور ككل

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌزٛافك
قيمة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة

الوزن

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

6.214

2.262

1.022

0.309

62.137

3

هﺓوسطﺑ

6.359

2.302

1.686

0.094

63.590

2

هﺓوسطﺑ

6.436

2.405

1.961

0.052

64.359

1

هﺓوسطﺑ

6.336

2.184

1.665

63.362 0.099

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هسػ ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ معيااااار التوافااااق فػ ػػْ الػ ػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏػ ػػوزف ىسػ ػػﺏْ
( ,)63.362وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أعمػػِ ﺓرﺓٓػػب فقػرة رقػػـ ( ,)3وٌػػْ (ﺓطﺏٓػػؽ هﺏػػدأ الﺓوافػػؽ فػػْ الػػو ازرة ٓضػػهف ﺓحقٓػػؽ اٌٖػػداؼ),
وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)64.359وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
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متوسطة

 أدىػػِ ﺓرﺓٓػػب فق ػرة رقػػـ ( ,)1وٌػػْ (ٓعهػػؿ الػػدٓواف عمػػِ ح ػؿ الى ازعػػﺍت الﺓػػْ قػػد ﺓىشػػأ فػػْ ﺏٓﺋػػﺑ
العهؿ) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)62.137وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).

٠ٚؼىىىؿ ٚاٌجبزىىىث ذل ػػؾ ال ػػِ س ػػعْ ال ػػدٓواف وال ػػو ازرات الهخﺓمف ػػﺑ إل ػػِ ﺓقرٓ ػػب وجٍ ػػﺍت الىظ ػػر وح ػػؿ
الخٛفﺍت ﺏهﺍ ٓضهف ﺓحقٓؽ اٌٖداؼ الهﺓﺏﺍدلﺑ ﺏٓىٍهﺍ ,وٓزٓد هف فعﺍلٓﺑ وكفﺍءة الخدهﺍت الهقدهﺑ.
وٌذا ٓﺓفؽ هع( ﺓحمٓؿ ىﺓﺍﺋج ﺓقٓٓـ اٖداء السىوي لمهوظفٓف )2011,والذي جﺍء فًٓ:
 -1أف الو ازرات ﺓسعِ لﺓقرٓب وجٍﺍت الىظر ﺏٓف الهوظفٓف.

 -2ﺓسعِ ﺏشكؿ هىٍجْ لﺓخفٓؼ الخٛفﺍت الﺓْ قد ﺓىشأ فْ ﺏٓﺋﺑ العهؿ.
 -3السعْ الهﺏكر لحؿ الىزاعﺍت فْ جو هف اٚحﺓراـ الهﺓﺏﺍدؿ.
 -4ﺓدعـ هﺏدأ الﺓفﺍوض لﺓوفٓؽ أراء عىد اﺓخﺍذ الق اررات.
خعٚي ؼلُ (:)37

م
1
2
3

الفقرة

فمؽاد ِسٛؼ ِؼ١بؼ اٌّكبٚاح ٚاٌؼعاٌخ
قيمة
المتوسط االنحراف

ٓح ػػرص ال ػػدٓواف عم ػػِ ﺓق ػػدٓـ خدهﺍﺓ ػػً
ﺏعٓداً عف الﺓهٓٓز أو الﺓحٓز

ٓػ ػ ػػﺓـ إفسػ ػ ػػﺍح الهجػ ػ ػػﺍؿ لكػ ػ ػػ ٛالجىسػ ػ ػػٓف
لمهشﺍركﺑ فْ صىﺍعﺑ القرار
فرص الﺓرقْ لمهػوظفٓف فػْ الػو ازرة هػف
ك ٛالجىسٓف هﺓسﺍوٓﺑ
المحور ككل

الحسابي المعياري

""T

قيمة

الوزن

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

6.573

2.198

2.818

0.006

65.726

1

هﺓوسطﺑ

6.103

2.554

0.434

0.665

61.026

2

هﺓوسطﺑ

5.991

2.712

-0.034

0.973

59.915

3

هﺓوسطﺑ

6.222

2.349

1.023

62.222 0.308

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هسﺓوى ﺓحقٓؽ معيار المساواة والعدالة فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ
( ,)62.222وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
 أعمػِ ﺓرﺓٓػػب فقػرة رقػػـ ( ,)1وٌػػْ (ٓحػػرص الػدٓواف عمػػِ ﺓقػػدٓـ خدهﺍﺓػػً ﺏعٓػػداً عػػف الﺓهٓٓػػز أو
الﺓحٓز) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)65.726وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).

 أدى ػػِ ﺓرﺓٓ ػػب فقػ ػرة رق ػػـ ( ,)3وٌ ػػْ (ف ػػرص الﺓرق ػػْ لمه ػػوظفٓف ف ػػْ ال ػػو ازرة ه ػػف ك ػػ ٛالجىس ػػٓف
هﺓسﺍوٓﺑ) ,وقد جﺍءت ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)59.915وٌْ ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ).
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٠ٚؼىىؿ ٚاٌجبزىىث ذلػػؾ إلػػِ حػػرص الػػدٓواف عمػػِ ههﺍرسػػﺑ أعهﺍلػػً ﺏكػػؿ هوضػػوعٓﺑ وأهﺍىػػﺑ ﺏعٓػػداً عػػف
الهحﺍﺏﺍة ,كذلؾ حرصً عمِ إﺓﺍحػﺑ الفرصػﺑ لكػ ٛالجىسػٓف لمهشػﺍركﺑ فػْ صػىﺍعﺑ القػ ارر والﺓرقػْ,
والهشﺍركﺑ فْ إﺏداء الرأي ,وٌذا هﺍ اﺓفقت هعً دراسﺑ (هوسِ )2011,والﺓْ أظٍػرت عػدـ وجػود
ﺓهٓٓ ػػز ف ػػْ هعﺍهم ػػﺑ اله ػػوظفٓف ف ػػْ ال ػػو ازرات  ٚعم ػػِ أس ػػﺍس الهىطق ػػﺑ الجغرافٓ ػػﺑ ,و ٚعم ػػِ أس ػػﺍس
الجػػىس ,كػػذلؾ ﺓس ػﺍوي فرصػػﺑ الﺓرقػػْ لمهػػوظفٓف كﺍفػػﺑ ,واﺓفقػػت ٌػػذي الىﺓٓجػػﺑ هػػع د ارسػػﺑ (هطٓػػر,
 (2013حٓػػث حصػػؿ هعٓػػﺍر الهسػػﺍواة والعدالػػﺑ عمػػِ وزف ىسػػﺏْ( )67.4وٌػػو ﺏدرجػػﺑ هﺓوسػػطﺑ,
٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث ذلؾ إلِ أف أغمب الو ازرات ﺓقوـ ﺏﺓقدٓـ خدهﺍﺓٍﺍ لكﺍفػﺑ شػراﺋح وفﺋػﺍت الهجﺓهػع دوف
ﺓهٓز ﺏٓىٍـ ,إ ٚأف الﺏﺍحث ٓرى أىً ٓجب أف ٓكوف هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ ﺏدرجﺑ أكﺏر هػف ذلػؾ
لهػػﺍ ٓػػوفري هػػف حهﺍٓػػﺑ لحقػػوؽ الهػػوظفٓف وهﺓمقػػْ الخدهػػﺑ عمػػِ حػػد س ػواء ﺏهػػﺍ ٓعػػزز هػػف اٚىﺓهػػﺍء
والوٚء لمهؤسسﺑ الحكوهٓﺑ.
 :3.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌثبٌث:
ٌػ ػػؿ ٓوجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات دٚلػ ػػﺑ إحصػ ػػﺍﺋٓﺑ عىػ ػػد هسػ ػػﺓوى دٚلػ ػػﺑ ( )α≤0.05فػ ػػْ هﺓوسػ ػػط ﺓقػ ػػدٓرات
الهﺏحوﺕٓف حوؿ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعػزى لهﺓغٓػرات( :الجػىس ,العهػر,
الهؤٌؿ العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ)؟
ولٙجﺍﺏﺑ عمِ ٌذا السؤاؿ ﺓـ صٓﺍغﺑ الفرضٓﺑ الرﺋٓسﺑ الﺓﺍلٓﺑ:
ٓ ٚوجد فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف
حػػوؿ واقػػع دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غػزة ﺓعػػزى لهﺓغٓػرات( :الجػػىس ,العهػػر ,الهؤٌػػؿ
العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ).
وﺓﺓفرع هف ٌذي الفرضٓﺑ الرﺋٓسﺑ الفرضٓﺍت الفرعٓﺑ الﺓﺍلٓﺑ:
ٓ ٚ .1وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر الجنس.
وﺓػػـ الﺓحق ػػؽ ه ػػف صػػحﺑ ٌ ػػذي الفرض ػػٓﺑ ﺏﺍسػػﺓخداـ اخﺓﺏ ػػﺍر  ,T-Testكه ػػﺍ ٌػػو هﺏ ػػٓف ف ػػْ الج ػػدوؿ
الﺓﺍلْ:
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خعٚي ؼلُ (:)38
اٌفؽٚلبد فٚ ٟالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌدٕف
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
الجنس العدد
""Sig.
""T
الحسابي المعياري
واقع دٓواف

ذكر

107

7.349

1.327

الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ

أىﺕِ

10

6.710

2.425

مستوى
الداللة

 0.184 1.338غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Tالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (1.980 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Tالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Tالجدولٓﺑ فْ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر الجنس,
ٓ ٚ .2وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر العمر.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)39
اٌفؽٚلبد فٚ ٟالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌؼّؽ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
العدد
العمر
""Sig.
""F
الحسابي المعياري
هف 31-25

4

7.950

0.687

واقع دٓواف

هف 41-31

22

6.923

1.251

الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ

هف 51-41

60

7.183

1.350

أكﺕر هف 51

31

7.687

1.744

مستوى
الداللة

 0.179 1.661غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )113 ,3وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (2.680 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر العمر.
ٓ ٚ .3وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المؤىل العممي.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)40
اٌفؽٚلبد فٚ ٟالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
العدد
المؤىل العممي
""Sig.
""F
الحسابي المعياري
واقع دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ

دكﺓوراة

14

8.046

0.684

هﺍجسﺓٓر

39

7.276

1.256

ﺏكﺍلورٓوس

64

7.141

1.632

مستوى
الداللة

 0.105 2.302غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )114 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (3.070 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المؤىل العممي.
ٓ ٚ .4وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر عدد سنوات الخدمة.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
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خعٚي ؼلُ (:)41
اٌفؽٚلبد فٚ ٟالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ ػعظ قٕٛاد اٌطعِخ
قيمة
قيمة
المتوسط االنحراف
عدد سنوات الخدمة العدد
""Sig.
""F
الحسابي المعياري
واقع دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ

أقؿ هف  5سىوات

7

7.171

1.145

هف  11-5سىوات

40

6.983

1.332

أكﺕر هف  11سىوات

70

7.484

1.522

1.570

مستوى
الداللة
غٓر دالﺑ

0.213

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )114 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (3.070 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر عدد سنوات الخدمة.
ٓ ٚ .5وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المسمى الوظيفي.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)42
اٌفؽٚلبد فٚ ٟالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌّكّ ٝاٌٛﻅ١فٟ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
المسمى الوظيفي العدد
""Sig.
""F
الحسابي المعياري
واقع دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ

وكٓؿ و ازرة

2

7.225

1.096

وكٓؿ هسﺍعد

8

7.838

0.641

هدٓر عﺍـ

107

7.255

1.494

مستوى
الداللة

 0.550 0.601غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )114 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (3.070 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المسمى الوظيفي.
وبالتالي نقبل بالفرضية التي تقول "ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≤0.05في متوسط تقديرات واقع ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة تعزى
لمتغيرات( الجنس ,العمر  ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,المؤىل العممي )
 :4.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌؽاثغ:
ٓىص السؤاؿ الراﺏع عمِ هﺍ ٓمْ:
ٌؿ ٓوجد فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىػد هسػﺓوى دٚلػﺑ ( )α≤0.05فػْ هﺓوسػط ﺓقػدٓرات هسػﺓوى
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓرات( :الجىس ,العهر,
الهؤٌؿ العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ)؟
ولٙجﺍﺏﺑ عمِ ٌذا السؤاؿ ﺓـ صٓﺍغﺑ الفرضٓﺑ الرﺋٓسﺑ الﺓﺍلٓﺑ:
ٓ ٚوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات هسػػﺓوى
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓرات( :الجىس ,العهر,
الهؤٌؿ العمهْ ,عدد سىوات الخدهﺑ ,الهسهِ الوظٓفْ).
وﺓﺓفرع هف ٌذي الفرضٓﺑ الرﺋٓسﺑ الفرضٓﺍت الفرعٓﺑ الﺓﺍلٓﺑ:
ٓ ٚ .1وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ هع ػػﺍٓٓر الحك ػػـ الرش ػػٓد ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ﺓع ػػزى لهﺓغٓ ػػر
الجنس.
وﺓػػـ الﺓحق ػػؽ ه ػػف صػػحﺑ ٌ ػػذي الفرض ػػٓﺑ ﺏﺍسػػﺓخداـ اخﺓﺏ ػػﺍر  ,T-Testكه ػػﺍ ٌػػو هﺏ ػػٓف ف ػػْ الج ػػدوؿ
الﺓﺍلْ:
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خعٚي ؼلُ (:)43
اٌفؽٚلبد فِ ٟكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌدٕف
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
الجنس العدد
""Sig.
""T
الحسابي المعياري
هسﺓوى ﺓحقٓؽ

ذكر

107

6.697

1.528

هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد

أىﺕِ

10

5.683

2.832

مستوى
الداللة

 0.068 1.840غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Tالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (1.980 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Tالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Tالجدولٓﺑ فْ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات واقع هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى
لهﺓغٓر الجنس.
ٓ ٚ .2وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ هع ػػﺍٓٓر الحك ػػـ الرش ػػٓد ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ﺓع ػػزى لهﺓغٓ ػػر
العمر.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)44
اٌفؽٚلبد فِ ٟكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌؼّؽ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
العدد
العمر
""Sig.
"" F
الحسابي المعياري
هف 31-25

4

7.669

1.395

هسﺓوى ﺓحقٓؽ

هف 41-31

22

5.984

1.758

هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد

هف 51-41

60

6.487

1.477

أكﺕر هف 51

31

7.157

1.883

0.040 2.870

مستوى
الداللة

دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )113 ,3وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (2.680 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
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 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أكﺏر هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد,
وٌذا ٓدؿ عمِ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر
العمر.
وتتفق ٌذي الدراسﺑ هع دراسﺑ هطٓر ( )2013والﺓْ أظٍرت وجود فروؽ ذات دٚلﺑ احصﺍﺋٓﺑ
عىد هسﺓوى دٚلﺑ)) α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات ﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر
الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ .
٣ٝؼي ٝاُجبؽش ذلؾ الِ أف الهوظفٓف الﺓْ ﺓفوؽ أعهﺍرٌـ اؿ( )50سىﺑ ﺓﺓوفر لدٍٓـ الخﺏرة
والدرآﺑ الكﺍفٓﺑ ﺏأداء الدٓواف والو ازرة والعٛقﺑ الهﺓﺏﺍدلﺑ ﺏٓىٍهﺍ كوىٍـ أهضوا هدة كﺏٓرة فْ الوظٓفﺑ
الحكوهٓﺑ.
وىذا يجعمنا نرفض الفرضية التي تقول أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≤0.05في متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات
الفمسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر.
ٓ ٚ .3وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ هع ػػﺍٓٓر الحك ػػـ الرش ػػٓد ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ﺓع ػػزى لهﺓغٓ ػػر
المؤىل العممي.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)45
اٌفؽٚلبد فِ ٟكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
العدد
المؤىل العممي
""Sig.
"" F
الحسابي المعياري
هسﺓوى ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد

دكﺓوراة

14

7.513

1.198

هﺍجسﺓٓر

39

6.595

1.495

ﺏكﺍلورٓوس

64

6.422

1.834
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مستوى
الداللة

 0.089 2.470غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )114 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (3.070 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر
المؤىل العممي.
ٓ ٚ .4وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة ﺓعػزى لهﺓغٓػر عادد
سنوات الخدمة.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)46
اٌفؽٚلبد فِ ٟكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ ػعظ قٕٛاد اٌطعِخ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
عدد سنوات الخدمة العدد
""Sig.
"" F
الحسابي المعياري
هسﺓوى ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد

أقؿ هف  5سىوات

7

5.136

1.028

هف  11-5سىوات

40

6.305

1.637

أكﺕر هف  11سىوات

70

6.932

1.668

مستوى
الداللة

0.009 4.930

دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )114 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (3.070 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أكﺏر هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد,
وٌذا ٓدؿ عمِ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر
عدد سنوات الخدمة.
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ٓ ٚ .5وجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05فػػْ هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ هع ػػﺍٓٓر الحك ػػـ الرش ػػٓد ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ﺓع ػػزى لهﺓغٓ ػػر
المسمى الوظيفي.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ ﺏﺍسﺓخداـ اخﺓﺏﺍر  ,One-Way ANOVAكهﺍ ٌو هﺏٓف فْ
الجدوؿ الﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)47
اٌفؽٚلبد فِ ٟكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ثبٌٕكجخ ٌّزغ١ؽ اٌّكّ ٝاٌٛﻅ١فٟ
قيمة
المتوسط االنحراف قيمة
المسمى الوظيفي العدد
""Sig.
"" F
الحسابي المعياري
هسﺓوى ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد

وكٓؿ و ازرة

2

6.575

1.626

وكٓؿ هسﺍعد

8

7.600

1.019

هدٓر عﺍـ

107

6.537

1.712

مستوى
الداللة

 0.228 1.496غٓر دالﺑ

* قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )114 ,2وعىد هسﺓوى دٚلﺑ (3.070 = )0.05
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 قٓهﺑ " "Fالهحسوﺏﺑ أقؿ هف قٓهﺑ " "Fالجدولٓﺑ فْ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,وٌذا
ٓدؿ عمِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط
ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر
المسمى الوظيفي.
٠ٚؼؿ ٚاٌجبزث غٌه إلِ أف عٓىﺑ الدراسﺑ قٓد الﺏحث ٌْ كﺏﺍر الهكمفٓف ( ا٘دارة العمٓﺍ) وٌـ
الهعىٓٓف والهطﺍلﺏٓف ﺏﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر (الشفﺍفٓﺑ والهحﺍسﺏﺑ وسٓﺍدة القﺍىوف).
ٚارفمذ ٘ػٖ اٌعؼاقخ ِغ دراسﺑ (لﺏﺍؿ )2012 ,والﺓْ أظٍرت أىً  ٚﺓوجد فروؽ ذات دٚلﺑ
إحصﺍﺋٓﺑ ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف حوؿ ﺓرسٓﺦ آلٓﺍت الهسﺍﺋمﺑ والهشﺍركﺑ واٚﺓصﺍؿ
ا٘داري فْ العهؿ الحكوهْ ﺓعزى لهﺓغٓر الهسهِ الوظٓفْ ,وّب ٚاضزٍفذ ٌذي الدراسﺑ مع دراسة
ك ًٛهف هوسِ( ,)2011ودراسﺑ هطٓر ( )2013والﺓْ أظٍرﺓﺍ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ احصﺍﺋٓﺑ
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ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات الهﺏحوﺕٓف حوؿ واقع الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺓعزى لهﺓغٓر
الهسهِ الوظٓفْ.
 :5.6رسٍٔٚ ً١مبل اٌكإاي اٌطبِف:
ٓىص السؤاؿ الخﺍهس عمِ هﺍ ٓمْ:
ٌ ػػؿ ٓوجػػػد عٛق ػػﺑ ذات دٚلػػػﺑ إحصػ ػػﺍﺋٓﺑ عى ػػد هسػػػﺓوى دٚل ػػﺑ ( )α≤0.05ﺏ ػػٓف هﺓوسػ ػػط ﺓقػ ػػدٓرات
الهﺏحػػوﺕٓف حػػوؿ واقػػع دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة وﺏػػٓف هﺓوسػػط ﺓقػػدٓراﺓٍـ حػػوؿ
هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة؟
ولٙجﺍﺏﺑ عمِ ٌذا السؤاؿ ﺓـ صٓﺍغﺑ الفرضٓﺑ الرﺋٓسﺑ الﺓﺍلٓﺑ:
ٓوجد عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصػﺍﺋٓﺑ عىػد هسػﺓوى دٚلػﺑ ( )α≤0.05ﺏػٓف هﺓوسػط ﺓقػدٓرات الهﺏحػوﺕٓف
حوؿ واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة وﺏػٓف هﺓوسػط ﺓقػدٓراﺓٍـ حػوؿ هسػﺓوى ﺓحقٓػؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
وﺓﺓفرع هف ٌذي الفرضٓﺑ الرﺋٓسﺑ الفرضٓﺍت الفرعٓﺑ الﺓﺍلٓﺑ:
ٓ .1وجػػد عٛقػػﺑ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05ﺏػػٓف هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
الهﺏح ػػوﺕٓف ح ػػوؿ هس ػػﺓوى أداء دٓػ ػواف الرقﺍﺏ ػػﺑ الهﺍلٓ ػػﺑ وا٘دارٓ ػػﺑ ﺏقط ػػﺍع غػػزة وﺏ ػػٓف هﺓوس ػػط
ﺓقدٓراﺓٍـ حوؿ هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ عف طرٓؽ حسﺍب هعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ﺏٓف هسػﺓوى أداء
دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وﺏٓف هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,كﺍلﺓﺍلْ:
خعٚي ؼلُ (:)48
ِؼبِالد اؼرجبط ث١ؽق ْٛثِ ٓ١كز ٜٛأظاء اٌعٛ٠اْ ٚثِ ٓ١كز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع
مستوى
قيمة
معامل االرتباط مع
المحور
الداللة
""Sig.
مستوى أداء الديوان
هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.671

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.616

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.693

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.685

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.682

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.648

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.761

0.000

دالﺑ
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معامل االرتباط مع مستوى

قيمة

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.589

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.517

0.000

دالﺑ

معايير الحكم الرشيد

0.752

0.000

دالة

المحور

أداء الديوان

Sig

مستوى الداللة

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.195( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.254( = )0.01
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ﺏٓف هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وﺏٓف هسﺓوى ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد هرﺓفعﺑ ,وٌذا ٓدؿ عمِ وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ
( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف
هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة,
٘ٚػا ٠عي ػٍٚ ٝخٛظ عٛقﺑ طردٓﺑ هوجﺏﺑ ﺏٓف الهحورٓف ,أي أىً كمهﺍ زاد هسﺓوى أداء
دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ كمهﺍ زاد هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
ٓ .2وجػػد عٛقػػﺑ ذات دٚلػػﺑ إحصػػﺍﺋٓﺑ عىػػد هسػػﺓوى دٚلػػﺑ ( )α≤0.05ﺏػػٓف هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات
درجػػﺑ اسػػﺓقٛلٓﺑ دٓػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غػزة وﺏػػٓف هﺓوسػػط ﺓقػػدٓرات هسػػﺓوى
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
وﺓـ الﺓحقػؽ هػف صػحﺑ ٌػذي الفرضػٓﺑ عػف طرٓػؽ حسػﺍب هعػﺍهٛت ارﺓﺏػﺍط ﺏٓرسػوف ﺏػٓف درجػﺑ

اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وﺏٓف هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعػﺍٓٓر الحكػـ الرشػٓد ,كهػﺍ ٌػو هﺏػٓف

فْ الجدوؿ الﺓﺍلْ:

خعٚي ؼلُ (:)49
ِؼبِالد اؼرجبط ث١ؽق ْٛث ٓ١ظؼخخ اقزمالٌ١خ اٌعٛ٠اْ ٚثِ ٓ١كز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع
مستوى
قيمة
معامل االرتباط مع
المحور
الداللة
""Sig.
درجة استقاللية الديوان
هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.565

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.496

0.000

دالﺑ

319

معامل االرتباط مع درجة

قيمة

استقاللية الديوان

Sig

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.639

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.605

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.601

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.649

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.681

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.571

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.577

0.000

دالﺑ

معايير الحكم الرشيد

0.687

0.000

دالة

المحور

مستوى الداللة

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.195( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.254( = )0.01

وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ﺏٓف درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وﺏٓف هسﺓوى
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد هرﺓفعﺑ ,وٌذا ٓدؿ عمِ وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد
هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ
ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ
ﺏقطﺍع غزة,
ٛٝنا٣ؼ٘٢أٗ ٚكمهﺍ زادت درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ كمهﺍ كﺍف ٌىﺍؾ زٓﺍدة فْ
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزةٚ ,رزفك ٘ػٖ اٌعؼاقخ هع دراسﺑ
فرواىﺑ ( )2011والﺓْ ﺏٓىت أٌهٓﺑ درجﺑ اسﺓقٛلٓﺑ الدٓواف فْ أداﺋً الرقﺍﺏْ عمِ الجﺍهعﺍت
الفمسطٓىٓﺑ ,وػٌه رزفك هع دراسﺑ أﺏو ٌداؼ ( )2006والﺓْ أظٍرت وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ
احصﺍﺋٓﺑ ﺏٓف ﺓوفر هقوهﺍت اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ وﺏٓف زٓﺍدة فعﺍلٓﺑ اٖداء
الرقﺍﺏْ عمِ هؤسسﺍت القطﺍع العﺍـ٠ٚ ,ؼؿ ٚاٌجبزث ذلؾ إلِ أف اسﺓقٛلٓﺑ الدٓواف ﺓجعمً ٓهﺍرس
صٛحٓﺍﺓً الهوكمﺑ لً ﺏكؿ كفﺍءة وفعﺍلٓﺑ دوف ﺓهٓٓز أو ﺓحٓز ودوف ﺓدخؿ هف أحد.
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ٓوجد عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هدى ﺓطﺏٓؽ
الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ فْ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات
هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
وﺓـ الﺓحقؽ هف صحﺑ ٌذي الفرضٓﺑ عف طرٓؽ حسﺍب هعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ﺏٓف هدى ﺓطﺏٓػؽ
الهعػػﺍٓٓر الرقﺍﺏٓػػﺑ الدولٓػػﺑ فػػْ دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ وﺏػػٓف هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ هعػػﺍٓٓر الحكػػـ
الرشٓد ,كهﺍ ٌو هﺏٓف فْ الجدوؿ الﺓﺍلْ:

خعٚي ؼلُ (:)50
ِؼبِالد اؼرجبط ث١ؽق ْٛثِ ٓ١ع ٜرطج١ك اٌّؼب١٠ؽ اٌؽلبث١خ ٚثِ ٓ١كز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع
قيمة مستوى
معامل االرتباط مع
المحور
مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية " "Sig.الداللة
هعٓﺍر الهشﺍركﺑ

0.704

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الرؤٓﺑ اٚسﺓراﺓٓجٓﺑ

0.647

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر سٓﺍدة القﺍىوف

0.685

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الشفﺍفٓﺑ

0.713

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر اٚسﺓجﺍﺏﺑ

0.705

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الهسﺍءلﺑ

0.692

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الكفﺍءة والفعﺍلٓﺑ

0.782

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الﺓوافؽ

0.636

0.000

دالﺑ

هعٓﺍر الهسﺍواة والعدالﺑ

0.568

0.000

دالﺑ

معايير الحكم الرشيد

0.785

0.000

دالة

* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.195( = )0.05
* قٓهﺑ ر عىد درجﺑ حرٓﺑ ( )115وهسﺓوى دٚلﺑ (.)0.254( = )0.01
وقد ﺓﺏٓف هف الجدوؿ السﺍﺏؽ أف:
 هعﺍهٛت ارﺓﺏﺍط ﺏٓرسوف ﺏٓف هدى ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ وﺏٓف هسﺓوى ﺓحقٓؽ
هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد هرﺓفعﺑ ,وٌذا ٓدؿ عمِ وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ
( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هدى ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ
وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات
الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,ويتفق ذلك هع دراسﺑ فرواىﺑ ( ,)2013ودراسﺑ أﺏو ٌداؼ (.)2006
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ممخص الفصل
جﺍء ٌذا الفصؿ لٓسمط الضوء عمِ ىﺓﺍﺋج الجﺍىب العهمْ هف ٌذي الدراسﺑ ,حٓث ﺏٓف ىﺓﺍﺋج
هحﺍور ك ًٛهف (واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ والذي ﺏمغ (  ,)71.9درجﺑ العٛقﺑ ﺏٓف اسﺓقٛلٓﺑ الدٓواف
وأداﺋً والﺓْ ﺏمغت ( ,)75.9هسﺓوى ﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ والﺓْ
ﺏمغت ( ,)66.10كذلؾ أظٍر ٌذا الفصؿ ىﺓﺍﺋج فرضٓﺍت الدراسﺑ ,و ىﺓﺍﺋج العٛقﺑ ﺏٓف واقع
دٓواف الرقﺍﺏﺑ وﺏٓف ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد ,كذلؾ ركز ٌذا الفصؿ عمِ ذكر ﺏعض اٖسﺏﺍب
الﺓْ أدت لٍذي الىﺓﺍﺋج هف وجٍﺑ ىظر الﺏﺍحث ,كذلؾ رﺏط ٌذي الىﺓﺍﺋج هع الدراسﺍت اٖخرى ذات
العٛقﺑ ﺏهوضوع الدراسﺑ ,هع ﺓﺏرٓر اٚخﺓٛؼ أو الﺓشﺍﺏً فْ ٌذي الىﺓﺍﺋج.
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:7اٌفًً اٌكبثغ
ٔزبئح ٚرٛي١بد اٌعؼاقخ

ٔ :1.7زبئح اٌعؼاقخ
 :2.7رٛي١بد اٌعؼاقخ
 :3.7اٌعؼاقبد اٌّمزؽزخ

331

ٔ :1.7زبئح اٌعؼاقخ:
ٔ :1.1.7زبئح اٌكإاي األٚيِ (:ب ٚالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح):


 درجة استقاللية ديوان الرقابة الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍءت ﺏػوزف ىسػﺏْ (,)75.971
وٌْ ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة).
 واقااع دي اوان الرقابااة الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غػزة جػػﺍء ﺏػػوزف ىسػػﺏْ ( ,)72.940وٌػػو ﺏدرجػػﺑ
(كﺏٓرة) ,وقد جﺍء فْ الهرﺓﺏﺑ األولى.
 مستوى أداء دياوان الرقاباة الهﺍلٓػﺑ وا٘دارٓػﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ ( ,)71.766وٌػو
ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة)وقد جﺍء فْ الهرﺓﺏﺑ الثانية.
 ماادى تطبيااق المعااايير الرقابيااة الدوليااة فػػْ دٓ ػواف الرقﺍﺏػػﺑ الهﺍلٓػػﺑ وا٘دارٓػػﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء
ﺏوزف ىسﺏْ ( ,)70.278وٌو ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة) ,وقد جﺍء فْ الهرﺓﺏﺑ الثالثة.
ٔ :2.1.7زبئح اٌكإاي اٌثبِٔ ( ٟب ِكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد
اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح؟):
 مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة جااء باوزن نسابي
( ,)66.103وىو بدرجة (متوسطة).
 هسﺓوى ﺓحقٓؽ معيار الكفاءة والفعالياة فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ
( ,)72.821وٌو ﺏدرجﺑ (كﺏٓرة) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ األولى.
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ معيااااار الشاااافافية فػ ػػْ الػػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىسػػػﺏْ
( ,)67.026وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ الثانية.
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معيااااار المساااااءلة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)66.197وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ الثالثة.
 هسػ ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ ساااايادة القااااانون فػ ػػْ الػ ػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏػ ػػوزف ىسػ ػػﺏْ
( ,)66.154وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ الرابعة.
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 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معياااار االسااااتجابة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)65.064وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ الخامسة.
 هس ػػﺓوى ﺓحقٓ ػػؽ معيااااار المشاااااركة ف ػػْ ال ػػو ازرات الفمس ػػطٓىٓﺑ ﺏقط ػػﺍع غػ ػزة ج ػػﺍء ﺏ ػػوزف ىس ػػﺏْ
( ,)64.160وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ السادسة.
 هسػ ػػﺓوى ﺓحقٓػ ػػؽ معيااااار التوافااااق فػ ػػْ الػ ػػو ازرات الفمسػ ػػطٓىٓﺑ ﺏقطػ ػػﺍع غ ػ ػزة جػ ػػﺍء ﺏػ ػػوزف ىسػ ػػﺏْ
( ,)63.362وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ السابعة.
 هسﺓوى ﺓحقٓؽ معيار المساواة والعدالة فػْ الػو ازرات الفمسػطٓىٓﺑ ﺏقطػﺍع غػزة جػﺍء ﺏػوزف ىسػﺏْ
( ,)62.222وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ الثامنة.
 هسػػﺓوى ﺓحقٓػػؽ معيااار الرؤيااة االسااتراتيجية فػػْ الػػو ازرات الفمسػػطٓىٓﺑ ﺏقطػػﺍع غ ػزة جػػﺍء ﺏػػوزف
ىسﺏْ ( ,)60.570وٌو ﺏدرجﺑ (هﺓوسطﺑ) ,وجﺍءت فْ الهرﺓﺏﺑ التاسعة.
ٔ :3.1.7زبئح فؽض١بد ٚالغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح:


 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر الجنس.
 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر العمر.
 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المؤىل العممي.
 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر عدد سنوات الخدمة.
 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات
واقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المسمى الوظيفي.
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ٔ :4.1.7زبئح فؽض١بد ِكز ٜٛرسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع
غؿح:
 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات

واقع هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر

الجنس.

 وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر العمر.

 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات

هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المؤىل

العممي.
 وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى
ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر عدد سنوات

الخدمة.
 عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05فْ هﺓوسط ﺓقدٓرات

هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ﺓعزى لهﺓغٓر المسمى

الوظيفي.
ٔ :5.1.7زبئح اٌؼاللخ ثٚ ٓ١الغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ثمطبع غؿح ٚثِ ٓ١كزٜٛ
رسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ ثمطبع غؿح:
 وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى
أداء دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ

الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
 وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات درجﺑ
اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر

الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.

 وجود عٛقﺑ ذات دٚلﺑ إحصﺍﺋٓﺑ عىد هسﺓوى دٚلﺑ ( )α≤0.05ﺏٓف هﺓوسط ﺓقدٓرات هدى
ﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ الدولٓﺑ فْ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ ﺏقطﺍع غزة وﺏٓف هﺓوسط
ﺓقدٓرات هسﺓوى ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة.
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 :2.7رٛي١بد اٌعؼاقخ:
 :1.2.7اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثٛالغ ػًّ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ.
 -1ضرورة هﺓﺍﺏعﺑ الﺓقﺍرٓر الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ الصﺍدرة عف الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ﺏهﺍ ٓعهؿ عمِ
ﺓحسٓف هسﺓوٓﺍت اٖداء.
 -2وضع الدٓواف لٙجراءات الٛزهﺑ والواضحﺑ لمكشؼ عف الهخﺍلفٓف واطٛع الو ازرات
عمٍٓﺍ ﺓحقٓقﺍ لمشفﺍفٓﺑ.
 -3ﺓطوٓر اسﺍلٓب العهؿ لدى هفﺓشْ الدٓواف ﺏهﺍ ٓرفع هف كفﺍءة وفعﺍلٓﺑ اٖداء.
 -4ضرورة ﺓﺏىْ ىهط اٚىفﺓﺍح والوضوح فْ ﺓعﺍهؿ الدٓواف هع الو ازرات الهخﺓمفﺑ.
 -5اطٛع الهوظفٓف فْ الو ازرات عمِ ىﺓﺍﺋج الﺓقﺍرٓر الصﺍدرة عف الدٓواف.
 -6ضرورة ﺓطﺏٓؽ الهواد الخﺍصﺑ ﺏﺍٚسﺓقٛؿ الهﺍلْ والوظٓفْ لمدٓواف.
 -7اعطﺍء هفﺓشِ الدٓواف الصٛحٓﺍت الكﺍفٓﺑ الﺓْ ﺓهكىٍـ هف ههﺍرسﺑ الرقﺍﺏﺑ الهفﺍجﺋﺑ
ﺓحقٓقﺍً لهﺏدأ الشفﺍفٓﺑ وسٓﺍدة القﺍىوف.
:2.2.7اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثزسم١ك ِؼب١٠ؽ اٌسىُ اٌؽن١ع ف ٟاٌٛؾاؼاد اٌفٍكط١ٕ١خ.
أوالً :العمل عمى تعزيز معيار ق١بظح اٌمبٔ ْٛوذلك من خالل
-

العهؿ عمِ ﺓطﺏٓؽ القواىٓف والﺓشرٓعﺍت الﺓْ ﺓحفظ حقوؽ الهوظفٓف والهواطىٓف عمِ حد
سواء.

ثانياً :تعزيز معيار اٌّكبٚاح ٚاٌؼعي في الو ازرات الفمسطينية ,من خالل :
 السهﺍح لك ٛالجىسٓف ﺏﺍلﺓقدـ لوظٓفﺑ إشرافًٓ فْ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ. ﺓطﺏٓؽ ىظﺍـ الحوافز والعٛوات عمِ الجهٓع دوف اسﺓﺕىﺍء.ثالثاً :تعزيز مبدأ اٌزٛافك بما يعمل عمى تحقيق أىداف الو ازرات الفمسطينية  ,وذلك من خالل:
 ﺓقرٓب وجٍﺍت الىظر واٚسﺓهﺍع لهخﺓمؼ أراء وحؿ الىزاعﺍت الىﺍشﺋﺑ فْ ﺏٓﺋﺑ العهؿ. ضرورة اٚسﺓهﺍع لمهوظفٓف فْ الو ازرات والﺓعرؼ عمِ هشﺍكمٍـ واحﺓٓﺍجﺍﺓٍـ.ؼاثؼبً :اٌزٛي١بد اٌّزؼٍمخ ثّؼ١بؼ اٌّكبءٌخ
 ىشر ﺕقﺍفﺑ الهسﺍءلﺑ ﺏٓف الهوظفٓف فْ هخﺓمؼ الو ازرات. العهؿ عمِ ﺓفعٓؿ أىظهﺑ الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ فْ الو ازرات ﺏهﺍ ٓسﺍٌـ فْ ﺓعزٓز الىزاٌﺑ وهكﺍفحﺑالفسﺍد.
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ضبِكبً :اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثّؼ١بؼ االقزدبثخ:
 ضرورة ﺓطوٓر العٛقﺑ ﺏٓف الو ازرات ودٓواف الرقﺍﺏﺑ ﺏهﺍ ٓحقؽ اٌٖداؼ الهﺓﺏﺍدلﺑ. ضرورة عقد دورات وورش عهؿ ﺓعهؿ عمِ زٓﺍدة هسﺓوى اٖداء فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ.قبظقبً :اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثّؼ١بؼ اٌهفبف١خ:
 ضرورة ﺓﺏىْ ىهط اٚىفﺓﺍح والوضوح فْ ﺓعﺍهؿ الدٓواف هع الو ازرات الهخﺓمفﺑ. ضرورة ﺓﺏىْ ىهط اٚىفﺓﺍح والوضوح فْ ﺓعﺍهؿ الو ازرات هع هﺓمقْ الخدهﺑ.قبثؼبً :اٌزٛي١بد اٌطبيخ ثّؼ١بؼ اٌؽؤ٠خ االقزؽار١د١خ:
 ضرورة اٌﺓهﺍـ دٓواف الرقﺍﺏﺑ ﺏﺓطﺏٓؽ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ. -أف ﺓعهؿ الو ازرات عمِ وضع خطﺑ اسﺓراﺓٓجٓﺑ ﺓسﺍعد عمِ ﺓحقٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد.

ثامناً :التوصيات الخاصة بمعيار المشاركة:
 ضرورة الهشﺍركﺑ فْ المقﺍءات والىدوات الﺓْ ﺓعقدٌﺍ الو ازرات الهخﺓمفﺑ . ﺓشجٓع العﺍهمٓف عمِ اﺏداء الرأي والهشﺍركﺑ فْ صىع واﺓخﺍذ الق اررات الﺓْ لٍﺍ عٛقﺑﺏﺍحﺓٓﺍجﺍت الهوظفٓف.
 -اﺓﺍحﺑ الفرصﺑ أهﺍـ العﺍهﺑ لمهشﺍركﺑ فْ العهمٓﺑ السٓﺍسٓﺑ سواء ﺏﺍٚىﺓخﺍب أو الﺓرشح.

تاسعاً :التوصيات الخاصة بمعيار الكفاءة والفعالية:
 ﺓطوٓر أسﺍلٓب العهؿ فْ الو ازرات الهخﺓمﺑ ﺏهﺍ ٓحقؽ كفﺍءة وفعﺍلٓﺑ اٖداء. -اٌٚﺓهﺍـ ﺏﺓىهٓﺑ وﺓأٌٓؿ الكوادر الﺏشرٓﺑ فْ كﺍفﺑ الهسﺓوٓﺍت اٚدارٓﺑ.
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  :3.7إطار مقترح لتنفيذ التوصيات:واقع ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي (.)72.940

إٌز١دخ
األٌٝٚ
َ
1
2

3

خٙخ اٌزٕف١ػ

خٙخ
اٌزٛي١بد
االضزًبو
اإلكاهحاُؼبٓخ
كٞ٣إ
ضرورة هﺓﺍﺏعﺑ الﺓقﺍرٓر الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ الصﺍدرة عف الو ازرات
ُِوهبثخ
اُوهبثخ
الفمسطٓىٓﺑ ﺏهﺍ ٓعهؿ عمِ ﺓحسٓف هسﺓوٓﺍت ا٘داء.

وحدة الﺓخطٓط
ﺓطوٓر اسﺍلٓب العهؿ لدى الهفﺓشٓف ﺏهﺍ ٓحقؽ هف كفﺍءة وفعﺍلٓﺑ
كٞ٣إ
اٖداء.
والﺓطوٓر
اُوهبثخ
وضع الدٓواف لٙجراءات الٛزهﺑ والواضحﺑ لمكشؼ عف الهخﺍلفٓف

كٞ٣إ
اُوهبثخ

اُْئٕٝ
اُوبٗ٤ٗٞخ

اعطﺍء هفﺓشِ الدٓواف الصٛحٓﺍت الكﺍفٓﺑ الﺓْ ﺓهكىٍـ هف


كٞ٣إ
اُوهبثخ 


اإلكاهحاُؼبٓخ
ُِوهبثخ 

ضرورة ﺓطﺏٓؽ الهواد الخﺍصﺑ ﺏﺍٚسﺓقٛؿ الهﺍلْ والوظٓفْ لمدٓواف.

كٞ٣إ
اُوهبثخ 

اإلكاهحاُؼبٓخ
ُِوهبثخ 


واطٛع الو ازرات عمٍٓﺍ ﺓحقٓقﺍً لمشفﺍفٓﺑ.
4

ههﺍرسﺑ الرقﺍﺏﺑ الهفﺍجﺋﺑ ﺓحقٓقﺍً لهﺏدأ الشفﺍفٓﺑ وسٓﺍدة القﺍىوف.
5

إٌز١دخ
اٌثبٔ١خ
َ
1


مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة جاء بوزن
نسبي (.)66.103

اٌّؼ١بؼ

ق١بظح
اٌمبْٔٛ

2
اٌؼعي
ٚاٌّكبٚاح

خٙخ
اٌزٛي١بد
االضزًبو
 العهؿ عمِ ﺓطﺏٓؽ الﺓشرٓعﺍت والقواىٓف الﺓْ أُغٌِاُزْو٣ؼ٢
ﺓحفظ حقوؽ الهوظفٓف والهواطىٓف عمِ حد
اُلَِط٢٘٤
سواء.

 إﺓﺍحﺑ الفرصﺑ أهﺍ الهوظفٓف هف ك ٛالجىسٓفاُٞىاهاد
الحصوؿ عمِ هىﺍصب اشرافًٓ.
اُلَِط٤٘٤خ
 رطج٤ن ٗظبّ اُؾٞاكي ٝاُؼالٝاد ػِ ٠اُغٔ٤غدٕٝاٍزض٘بء
-
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خٙخ اٌزٕف١ػ
اُِغ٘خ
اُوبٗ٤ٗٞخ


اُْئٕٝ
اإلكاه٣خ

 -ىشر ﺕقﺍفﺑ الهسﺍءلﺑ ﺏٓف الهوظفٓف.

3

 -العهؿ عمِ ﺓفعٓؿ أىظهﺑ الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ فْ

الو ازرات ﺏهﺍ ٓسﺍٌـ فْ ﺓعزٓز الىزاٌﺑ وهكﺍفحﺑ

اٌّكبءٌخ

الفسﺍد.




اُلٞ٣إ 
ٝؽلحاُوهبثخ

اُلافِ٤خ 
اُٞىاهاد

 ٓزبثؼخاُوواهادٝاُزؼِٔ٤بداُٖبكهحثٔب٣ؼَٔػِ٠رؾو٤نأَُبءُخ.
 -ضرورة ﺓطوٓر العٛقﺑ ﺏٓف الو ازرات ودٓواف

4
االقزدبثخ

-

5
اٌهفبف١خ

-

6
اٌؽؤ٠خ
االقزؽار١د١خ

-


اُلٞ٣إ 
الرقﺍﺏﺑ ﺏهﺍ ٓحقؽ اٌٖداؼ الهﺓﺏﺍدلﺑ.

ضرورة عقد دورات وورش عهؿ ﺓعهؿ عمِ اُٞىاهاد
زرات الفمسطٓىٓﺑ.
زٓﺍدة هسﺓوى اٖداء فْ الو ا
كٞ٣إ
ضرورة ﺓﺏىْ ىهط اٚىفﺓﺍح والوضوح فْ ﺓعﺍهؿ
اُوهبثخ
زرات الهخﺓمفﺑ.
الدٓواف هع الو ا
أُبُ٤خ 
ضرورة ﺓﺏىْ ىهط اٚىفﺓﺍح والوضوح فْ ﺓعﺍهؿ ٝاُٞىاهاد
الو ازرات هع هﺓمقْ الخدهﺑ.
كٞ٣إ
اُؼَٔ ػِٙٝ ٠غ فطخ اٍزوار٤غ٤خ ٝاٙؾخ
اُوهبثخ
رَبػلػِ٠رؾو٤نٓؼب٤٣واُؾٌْاُوّ٤ل.
أُبُ٤خ

 -ضرورة الهشﺍركﺑ فْ الىدوات والمقﺍءات الﺓْ

7

ﺓعقدٌﺍ الو ازرات الهخﺓمفﺑ.

 ﺓشجٓع العﺍهمٓف عمِ اﺏداء الرأي والهشﺍركﺑاٌّهبؼوخ

فْ صىع واﺓخﺍذ الق اررات الﺓْ لٍﺍ عٛقﺑ
ﺏﺍحﺓٓﺍجﺍت الهوظفٓف.
 -اﺓﺍحﺑ الفرصﺑ أهﺍـ العﺍهﺑ لمهشﺍركﺑ فْ العهمٓﺑ





كٞ٣إ
اُوهبثخ
أُبُ٤خ 

وحدة
الﺓخطٓط
والﺓطوٓر
كائوح
اُؼالهبد
اُؼبٓخ

اُزقطٜ٤
ٝٝؽلح
اُوهبثخ 




اُٞؽلاد
اُوهبث٤خ 

السٓﺍسٓﺑ سواء ﺏﺍٚىﺓخﺍب أو الﺓرشح.
8
اٌىفبءح
ٚاٌفؼبٌ١خ

 اٌٚﺓهﺍـ ﺏﺓىهٓﺑ وﺓأٌٓؿ الكوادر الﺏشرٓﺑ فْكﺍفﺑ الهسﺓوٓﺍت اٚدارٓﺑ.
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كٞ٣إ
اُوهبثخ 


ٝؽلح
اُزقط ٜ٤

إٌز١دخ
اٌثبٌثخ
َ
1

1
2

مستوى أداء ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة وبين متوسط تقديرات مستوى
تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة.

خٙخ اٌزٕف١ػ

خٙخ
اٌزٛي١بد
االضزًبو
كٞ٣إ
ا٘دارة العﺍهﺑ
 اطٛع العﺍهمٓف فْ الو ازرات عمِ ا٘جراءات الهﺓﺏعﺑ ﺓجﺍياُوهبثخ
حﺍٚت الﺓفمت القﺍىوىْ.
لمشؤوف
أُبُ٤خ
 ﺓقرٓب وجٍﺍت الىظر واٚسﺓهﺍع لهخﺓمؼ أراء  .القﺍىوىٓﺑ
إٌز١دخ
اٌؽاثؼخ

َ

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
درجة استقاللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة وبين متوسط تقديرات
مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة.

خٙخ
اٌزٛي١بد
االضزًبو
 العهؿ عمِ دعـ اسﺓقٛلٓﺑ دٓواف الرقﺍﺏﺑ ﺏهﺍ ٓعهؿ عمِ ﺓحقٓؽ أُغٌِاُزْو٣ؼ٢
اٌٖداؼ الﺓْ أىشأ هف أجمٍﺍ.
أُغٌِ
 عدـ السهﺍح لمجٍﺍت الخﺍرجٓﺑ الﺓدخؿ فْ عهؿ الدٓواف.اُزْو٣ؼ٢

إٌز١دخ
اٌطبِكخ

خٙخ اٌزٕف١ػ
اُِغ٘خ
اُوبٗ٤ٗٞخ
ُغ٘خاُوهبثخ
اُؼبٓخ

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
مدى تطبيق المعايير الرقابية الدولية في ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة
وبين متوسط تقديرات مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الو ازرات الفمسطينية.

ّ
1

خٙخ اٌزٕف١ػ

اٌزٛي١بد
 -الحرص عمِ اٚلﺓزاـ ﺏﺍلهعﺍٓٓر الدولٓﺑ لٗجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ .

353

خٙخ
االضزًبو
كٞ٣إ
ا٘دارة العﺍهﺑ
اُوهبثخ
لمرقﺍﺏﺑ
أُبُ٤خ

 :4.7اٌعؼاقبد اٌّمزؽزخ
من خالل االطالع عمى المادة النظرية ليذه الدراسة والرجوع لالطار النظري الخاص بيا  ,يرى
الباحث أن ىذه الدراسة تقدم ما يفيد بالقيام بدراسات أخرى ذات متغيرات مختمفة يمكنيا التأثير
عمى أداء ديوان الرقابة ,كالتالي:
 دور دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ واٚدارٓﺑ فْ الكشؼ عف حﺍٚت الفسﺍد الهﺍلْ واٚداري فْالهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ.
 أﺕر الرقﺍﺏﺑ اٚدارٓﺑ فْ ﺓعزٓز هﺏدأ الشفﺍفٓﺑ والهسﺍءلﺑ فْ الهىظهﺍت الحكوهٓﺑ. هدى ﺓطﺏٓؽ دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ واٚدارٓﺑ فْ فمسطٓف لمهعﺍٓٓر الدولٓﺑ لٗجٍزة الرقﺍﺏٓﺑ. -أﺕر ههﺍرسﺑ الرقﺍﺏﺑ فْ الحد هف الفسﺍد الهﺍلْ وا٘داري فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ.
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ِؽاخغ اٌعؼاقخ.
أٚالً :اٌىزت
 أﺏو دٓﺑ ,أحهد( )2004الفسﺍد  :أسﺏﺍﺏً وطرؽ هكﺍفحﺓً ,ط  , 1اٚﺋﺓٛؼ هف اجؿ
الهسﺍءلﺑ والىزاٌﺑ /أهﺍف  ,راـ اهلل ,فمسطٓف
 اٚﺋﺓٛؼ هف أجؿ الىزاٌﺑ والهسﺍﺋمﺑ( )2010الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ فْ هواجٍﺑ
الفسﺍد ,ط.2
 اٚﺋﺓٛؼ هف أجؿ الىزاٌﺑ والهسﺍﺋمﺑ( )2012الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ فْ عهؿ الٍٓﺋﺍت
الهحمٓﺑ فْ قطﺍع غزة ,سمسمﺑ ﺓقﺍرٓر(.)59
 اٚﺋﺓٛؼ هف أجؿ الىزاٌﺑ والهسﺍﺋمﺑ( )2013الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ فْ هواجٍﺑ
الفسﺍد ,ط.3
 دروٓش ,هحهد( )2010هرﺓكزات الىظﺍـ الدٓهقراطْ وقواعد الحكـ الرشٓد ,ط ,1دار
الىٍضﺑ العرﺏٓﺑ ,القﺍٌرة .
 عﺏد المطٓؼ ,عﺍدؿ( )2013الحكـ الرشٓد  ,الهضهوف والﺓطﺏٓؽ  ,ﺏرىﺍهج اٖهـ الهﺓحدة
اٚىهﺍﺋْ (.)UNDP
 الغزالْ ,صٛح هحهد( )2010الحكـ الصﺍلح الطرٓؽ إلِ الﺓىهٓﺑ  ,جهعٓﺑ الشفﺍفٓﺑ
الكوٓﺓٓﺑ.
 الهدٌوف ,ىﺍفذ( )2012هحﺍضرات فْ إدارة الحكـ الرشٓد وﺓطﺏٓقﺍﺓٍﺍ فْ فمسطٓف ,ط,1
هكﺓﺏﺑ وهطﺏعﺑ دار الهىﺍرة ,غزة ,فمسطٓف
 هصمح ,عﺏٓر( ,)2007الىزاٌﺑ والشفﺍفٓﺑ والهسﺍﺋمﺑ فْ هواجٍﺑ الفسﺍد,اٚﺋﺓٛؼ هف أجؿ
الىزاٌﺑ والهسﺍﺋمﺑ /أهﺍف ,ط1
 الهؤسسﺑ العﺍهﺑ لمﺓعمٓـ الفىْ والﺓدرٓب الهٍىْ ,هﺏﺍدئ إدارة اٖعهﺍؿ ,الههمكﺑ العرﺏٓﺑ
السعودٓﺑ.
ثبٔ١بً :اٌؽقبئً اٌؼٍّ١خ
 أﺏو شرخ ,هحهد أكرـ( )2012أﺕر اسﺓخداـ ا٘جراءات الﺓحمٓمٓﺑ فْ الهراجعﺑ كأداة
لمرقﺍﺏﺑ عمِ اٖداء واكﺓشﺍؼ اٚىحرافﺍت  ,دراسﺑ هٓداىٓﺑ عمِ هكﺍﺓب الﺓدقٓؽ فْ قطﺍع
غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
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 أﺏو عودة ,هروة عﺍطؼ( )2015أﺕر هؤشرات الحكـ الرشٓد والفسﺍد عمِ العواﺋد الضرٓﺏٓﺑ
 ,دراسﺑ قٓﺍسٓﺑ لحﺍلﺑ فمسطٓف هف الفﺓرة( ,)2013-1969رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة)
الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ  ,غزة ,فمسطٓف
 أﺏو ٌﺍشـ ,هحهد زٓﺍد( )2013الدور الرقﺍﺏْ لو ازرة اٚقﺓصﺍد الوطىْ عمِ الواردات هف
الهواد الغذاﺋٓﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة)الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
 أﺏو ٌداؼ ,هﺍجد هحهد( ,)2006ﺓقوٓـ وﺓطوٓر اٖداء الرقﺍﺏْ لدٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ
وا٘دارٓﺑ  ,دراسﺑ عمِ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة )
الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ  ,غزة  ,فمسطٓف
 أحهد ,أٓهف طً( )2008الهؤشرات الهفﺍٌٓهٓﺑ والعهمٓﺑ لمحكـ الصﺍلح فْ الٍٓﺋﺍت
الهحمٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ الىجﺍح الوطىٓﺑ ,ىﺍﺏمس,
فمسطٓف.
 اٖغﺍ ,ىعهﺍف( )2015هدى ﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر الﺓدقٓؽ الحكوهْ الهﺓعﺍرؼ عمٍٓﺍ فْ دٓواف
الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ فْ فمسطٓف ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) ,فمسطٓف
 اٖغﺍ ,وفٓؽ حمهْ(" )2008الحوكهﺑ فْ الهىظهﺍت اٌٖمٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ فْ قطﺍع غزة",
هجمﺑ جﺍهعﺑ اٖزٌر ﺏغزة ,سمسمﺑ العموـ ا٘ىسﺍىٓﺑ  ,هج,10ع. 2
 اهىصوراف ,سٍٓمﺑ( )2006الفسﺍد اٚقﺓصﺍدي واشكﺍلٓﺑ الحكـ الراشد وعٛقﺓٍﺍ ﺏﺍلىهو
اٚقﺓصﺍدي ,دراسﺑ ﺓحمٓمٓﺑ عمِ الجزاﺋر.
 ﺏﺍعموي ,هحهد ﺏف سمٓهﺍف( )2008هدى فﺍعمٓﺑ الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ عمِ أعهﺍؿ الجهعٓﺍت
الخٓرٓﺑ واىعكﺍسﺍﺓٍﺍ اٖهىٓﺑ  ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ ىﺍٓؼ لمعموـ اٖهىٓﺑ .
 ﺏراٌهْ ,ىظٓرة دوﺏﺍﺏْ( )2009الحكـ الرشٓد الهحمْ واشكﺍلٓﺑ عجز هٓزاىٓﺑ الﺏمدٓﺑ,
رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ أﺏْ ﺏكر ﺏمقﺍٓد ,الجزاﺋر .
 الﺏرغوﺕْ ,هحﺍسف سمٓهﺍف( )2010دور وحدة الرقﺍﺏﺑ والﺓدقٓؽ ا٘داري فْ ﺓعزٓز هﺏﺍدئ
الحكـ الرشٓد فْ الهؤسسﺍت الحكوهٓﺑ فْ الضفﺑ الغرﺏٓﺑ هف وجٍﺑ ىظر الهدققٓف
ا٘دارٓٓف وهوظفْ الشؤوف ا٘دارٓﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ القدس,
فمسطٓف.
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 ﺏموـ ,السعٓد()2008أسﺍلٓب الرقﺍﺏﺑ ودورٌﺍ فْ ﺓقٓٓـ أداء الهؤسسﺑ اٚقﺓصﺍدٓﺑ ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة)
 الحﺍطوـ ,سعٓد هﺍٌر( )2015ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ والهحﺍسﺏﺑ الهﺍلٓﺑ فْ العٍد الىﺏوي والخٛفﺑ
الراشدة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ  ,غزة ,فمسطٓف.
 حرب ,ىعٓهﺑ هحهد( )2011واقع الشفﺍفٓﺑ ا٘دارٓﺑ وهﺓطمﺏﺍت ﺓطﺏٓقٍﺍ فْ الجﺍهعﺍت
الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة  ,فمسطٓف
 حسٓف ,عهﺍد صﺍلح( )2011الحكـ الرشٓد فْ الشركﺍت الهسﺍٌهﺑ العﺍهﺑ فْ فمسطٓف
وهدى جﺍٌزٓﺓٍﺍ لﺓطﺏٓؽ هدوىﺑ قواعد حوكهﺑ الشركﺍت واىعكﺍسﺍﺓً عمِ الﺓىهٓﺑ ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) هعٍد الﺓىهٓﺑ الهسﺓداهﺑ  ,جﺍهعﺑ القدس ,القدس ,فمسطٓف
 الحمو ,أحهد فﺓحْ( )2012دور ﺓطﺏٓؽ هﺏﺍدئ الحكـ الرشٓد فْ الهىظهﺍت غٓر
الحكوهٓﺑ فْ قطﺍع غزة فْ ﺓحقٓؽ الﺓىهٓﺑ الهسﺓداهﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة)
الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
 الداعور ,اسٛـ ﺏدوي( )2008هدى ﺓطﺏٓؽ الحوكهﺑ الجٓدة فْ ﺏمدٓﺍت الضفﺑ الغرﺏٓﺑ,
رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) ,جﺍهعﺑ الخمٓؿ ,الخمٓؿ ,فمسطٓف
 الرحﺍحمﺑ ,هحهد ٓﺍسٓف( )2006دور قﺍىوف الهحﺍسﺏﺑ فْ الهحﺍفظﺑ عمِ اٖهواؿ العﺍهﺑ
فْ الههمكﺑ اٖردىٓﺑ الٍﺍشهٓﺑ فْ ظؿ الهﺓغٓرات الهعﺍصرة ,الهجمﺑ اٖردىٓﺑ فْ إدارة
اٖعهﺍؿ ,هجمد ,2عدد, 2ص .282
 زكﺍرىﺑ ,فؤاد؛ وأﺏو زﺏٓدة أشرؼ( )2014دور دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ فْ اكﺓشﺍؼ
حﺍٚت الفسﺍد فْ الٍٓﺋﺍت الهحمٓﺑ ,ورقﺑ عهؿ هقدهﺑ فْ الدورة الﺓدرٓﺏٓﺑ ﺏعىواف الرقﺍﺏﺑ
,وهكﺍفحﺑ الفسﺍد لمعﺍهمٓف فْ و ازرة الحكـ الهحمْ .
 السٓقمْ ,هحهد صﺍلح()2005الهﺏﺍدئ اٖسﺍسٓﺑ لمرقﺍﺏﺑ الهصرفٓﺑ الفعﺍلﺑ الصﺍدرة عف
لجىﺑ ﺏﺍزؿ لمرقﺍﺏﺑ الهصرفٓﺑ سىﺑ 1997ـ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر( غٓر هىشورة)الجﺍهعﺑ
ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
 شﺍٌٓف ,سهر هحهد( ,)2007واقع الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ الداخمٓﺑ فْ الهىظهﺍت اٌٖمٓﺑ ﺏقطﺍع
غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) ,الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف
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 شرؼ ,جٍﺍد هحهد( )2005أﺕر الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ عمِ اسﺓهرار الﺓهوٓؿ لمهؤسسﺍت اٌٖمٓﺑ,
دراسﺑ هٓداىٓﺑ عمِ الهؤسسﺍت اٌٖمٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ
ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
 الشٍواف ,ىوفؿ ( ,)2004هقوهﺍت الحكـ الراشد فْ اسﺓداهﺑ الﺓىهٓﺑ العرﺏٓﺑ  ,هركز
الدراسﺍت اٚقمٓهٓﺑ ,جﺍهعﺑ الهوصؿ ,العراؽ
 الشٓﺦ عٓد ,إﺏرآٌـ هحهد( )2007هدى فعﺍلٓﺑ الهوازىﺍت كأداة لمﺓخطٓط والرقﺍﺏﺑ فْ
ﺏمدٓﺍت قطﺍع غزة  ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
 العﺍجز ,رىﺍ فﺍروؽ( )2008دور الهصﺍرؼ فْ الرقﺍﺏﺑ عمِ عهمٓﺍت غسٓؿ اٖهواؿ,
دراسﺑ عمِ الهصﺍرؼ الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ
ا٘سٛهٓﺑ  ,غزة ,.فمسطٓف
 عﺍهر ,صﺏع( )2007دور الهشﺍركﺑ السٓﺍسٓﺑ فْ ﺓرقٓﺑ الحكـ الصﺍلح  ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة).
الهسﺓداهﺑ
 العجموىْ ,هحهد هحهود( )2013أﺕر الحكـ الرشٓد عمِ الﺓىهٓﺑ اٚقﺓصﺍدٓﺑ ُ
فْ الدوؿ العرﺏٓﺑ ,بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

حول النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي ,جدة ,الههمكﺑ العرﺏٓﺑ السعودٓﺑ.
 العفﺍسْ ,عمْ هحهد( )2014رقﺍﺏﺑ دٓواف الهحﺍسﺏﺑ ا٘دارٓﺑ والهﺍلٓﺑ عمِ اٖجٍزة
الحكوهٓﺑ .
 عواد ,ىﺍرٓهﺍف( )2012هدى فعﺍلٓﺑ ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ فْ ظؿ ىظـ الهعموهﺍت
الهحﺍسﺏٓﺑ اٚلكﺓروىٓﺑ ,دراسﺑ عمِ الهصﺍرؼ ا٘سٛهٓﺑ فْ قطﺍع غزة ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,.فمسطٓف
 عودة ,رشٓد سٓؼ الدٓف( )2014ﺓقٓٓـ هدى فعﺍلٓﺑ ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ عمِ اٖغذٓﺑ ,دراسﺑ
حﺍلﺑ ﺏمدٓﺑ غزة وﺏمدٓﺍت شهﺍؿ غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ,
غزة ,فمسطٓف.
 عوض ,ﺓﺍهر ﺓوفٓؽ( )2012العٛقﺑ ﺏٓف عىﺍصر الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ وجودة الخدهﺍت
الهصرفٓﺑ  ,دراسﺑ عمِ الهصﺍرؼ العﺍهمﺑ فْ قطﺍع غزة هف وجٍﺑ ىظر العﺍهمٓف ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) ,الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف.
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 عٓﺍشٓ ,وسؼ حسف( )2005هدى فﺍعمٓﺑ ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ فْ إحكﺍـ الرقﺍﺏﺑ عمِ
أداء أىشطﺑ اٖوىروا فْ قطﺍع غزة ,فْ ضوء هعﺍٓٓر الهراجعﺑ الدولٓﺑ ,فمسطٓف
 غﺍدر ,هحهد ٓﺍسٓف( )2012هحددات الحوكهﺑ وهعﺍٓٓرٌﺍ ,ورقة عمل مقدمة لممؤتمر
العممي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة  ,جﺍهعﺑ الجىﺍف ,لﺏىﺍف 2012 ,ـ
 الغهﺍري ,هحهود حهزة( ,)2009أﺕر الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ عمِ ﺓهوٓؿ هؤسسﺍت الﺓعمٓـ العﺍلْ
فْ فمسطٓف  ,دراسﺑ هٓداىٓﺑ عمِ الجﺍهعﺍت العﺍهمﺑ فْ قطﺍع غزة .
 الغىﺍـ ,فٍد( )2011هدى فﺍعمٓﺑ اٖسﺍلٓب الحدٓﺕﺑ فْ هكﺍفحﺑ الفسﺍد ا٘داري هف وجٍﺑ
ىظر أعضﺍء هجمس الشورى فْ الههمكﺑ العرﺏٓﺑ السعودٓﺑ  ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر
هىشورة).
 الغٓث ,سعود ﺏف هوسِ ( (2003هدى فعﺍلٓﺑ الدور الرقﺍﺏْ لٍٓﺋﺑ الرقﺍﺏﺑ والﺓحقٓؽ هف
وجٍﺑ ىظر القٓﺍدات الﺓىفٓذٓﺑ ﺏﺍلو ازرات السعودٓﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر  ,جﺍهعﺑ ىﺍٓؼ.
 فرواىﺑ ,راهْ أحهد( )2011ﺓقوٓـ وﺓطوٓر الدور الرقﺍﺏْ لدٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑ
فْ الرقﺍﺏﺑ عمِ أداء الجﺍهعﺍت الفمسطٓىٓﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ اٖزٌر,
غزة ,فمسطٓف
 كٛب ,سعٓد ٓوسؼ( ,)2004واقع الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ فْ القطﺍع الحكوهْ  ,دراسﺑ عمِ
و ازرات السمطﺑ الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة  ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ
ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف
 الهدٌوف ,رغدة اﺏرآٌـ( )2014العواهؿ الهؤﺕرة فْ العٛقﺑ ﺏف الﺓدقٓؽ الداخمْ والخﺍرجْ
فْ الهصﺍرؼ وأﺕرٌﺍ فْ ﺓعزٓز ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ الداخمٓﺑ وﺓخفٓض ﺓكﺍلٓؼ الﺓدقٓؽ الخﺍرجْ ,
رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ ,غزة ,فمسطٓف
 الهدٌوف ,ضٓﺍء الدٓف سعٓد( )2014الرقﺍﺏﺑ القضﺍﺋٓﺑ عمِ دسﺓورٓﺑ القواىٓف  ,دراسﺑ
هقﺍرىﺑ ﺏٓف أهرٓكﺍ وهصر وفمسطٓف  ,دراسﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) الجﺍهعﺑ ا٘سٛهٓﺑ,
غزة ,فمسطٓف
 هرشود ,ﺏﺍسـ سﺍلـ( )2014و الرقﺍﺏﺑ عمِ أداء اٖجٍزة اٖهىٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ  ,ودورٌﺍ فْ
ىشر الحرٓﺍت وﺓحقٓؽ السمـ اٌٖمْ  ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ الىجﺍح,
ىﺍﺏمس ,فمسطٓف
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 هطٓر ,سهٓر عﺏد الرازؽ( )2013واقع ﺓطﺏٓؽ هعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد وعٛقﺓٍﺍ ﺏﺍٖداء
ا٘داري فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) أكﺍدٓهٓﺑ ا٘دارة والسٓﺍسﺑ
لمدراسﺍت العمٓﺍ ,غزة  ,فمسطٓف
 ىصر اهلل ,أشرؼ رفٓؽ( )2014دور القضﺍء فْ ﺓعزٓز الحكـ الرشٓد فْ فمسطٓف ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر( غٓر هىشورة) أكﺍدٓهٓﺑ ا٘دارة والسٓﺍسﺑ لمدراسﺍت العمٓﺍ ,غزة ,فمسطٓف
 الىهٓﺍف ,عﺏد اهلل( ,)2003الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ وعٛقﺓٍﺍ ﺏﺍٖداء الوظٓفْ فْ اٖجٍزة اٖهىٓﺑ,
رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) أكﺍدٓهٓﺑ ىﺍٓؼ لمعموـ اٖهىٓﺑ.
 الهركز الفمسطٓىْ لٛﺓصﺍٚت والسٓﺍسﺍت الﺓىهوٓﺑ( ,)2011دور هؤسسﺍت الهجﺓهع
الهدىْ فْ ﺓعزٓز الحكـ الرشٓد.
ٌ ممو ,ىٍمﺑ هحهود ( ,)2015هدى ﺓطﺏٓؽ هىظهﺍت القطﺍع الخﺍص لهعﺍٓٓر الحكـ الرشٓد
ودورٌﺍ فْ ﺓعزٓز إدارة الدولﺑ ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر (غٓر هىشورة) ,أكﺍدٓهٓﺑ ا٘دارة والسٓﺍسﺑ
لمدراسﺍت العمٓﺍ ,غزة ,فمسطٓف.
 وٌﺏﺑ ,عﺏٓر حسف( )2015واقع ﺓأٌٓؿ قٓﺍدات الدولﺑ فْ الحكوهﺑ الفمسطٓىٓﺑ ﺏقطﺍع غزة
ودوري فْ ﺓحقٓؽ الحكـ الرشٓد ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر( غٓر هىشورة) أكﺍدٓهٓﺑ ا٘دارة والسٓﺍسﺑ
لمدراسﺍت العمٓﺍ ,غزة ,فمسطٓف
 العرآشْ ,حسف عفٓؼ( )2015واقع ىظﺍـ الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ اٚلكﺓروىٓﺑ وسﺏؿ ﺓطوٓري فْ
و ازرة الداخمٓﺑ الفمسطٓىٓﺑ -الشؽ الهدىْ فْ قطﺍع غزة ,رسﺍلﺑ هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة)
أكﺍدٓهٓﺑ ا٘دارة والسٓﺍسﺑ لمدراسﺍت العمٓﺍ ,غزة ,فمسطٓف.
 لﺏﺍؿ ,ىصر الدٓف( )2012دور الحوكهﺑ الهحمٓﺑ فْ إرسﺍء الهدف الهسﺓداهﺑ ,رسﺍلﺑ
هﺍجسﺓٓر(غٓر هىشورة) جﺍهعﺑ قﺍصدي هرﺏﺍح.


الهركز الفمسطٓىْ لٛﺓصﺍٚت والسٓﺍسﺍت الﺓىهوٓﺑ( ,)2011دور هؤسسﺍت الهجﺓهع
الهدىْ فْ ﺓعزٓز الحكـ الرشٓد.

ثبٌثبًِٛ :الغ اإلٔزؽٔذ ٚاٌّمبالد
 اٖقرع ,ىور طﺍٌر( :)2013اسﺓراﺓٓجٓﺍت هواجٍﺑ الفسﺍد الهﺍلْ وا٘داري ,هقﺍؿ عمِ
هوقع

اٚﺋﺓٛؼ

هف

أجؿ

الىزاٌﺑ

والشفﺍفٓﺑ

أهﺍف,

هﺓﺍح

http://www.aman-palestine.orgربه٣ـاُي٣بهح2015/9/1
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الراﺏط:

 ﺓقرٓر الﺓىهٓﺑ العرﺏٓﺑ اٚىسﺍىٓﺑ( )2002خمؽ الفرص لٗجٓﺍؿ القﺍدهﺑ  ,الفصؿ السﺍﺏع,
هﺓﺍح عﺏر الراﺏط http://www.un.org: :
 ﺓٓشوري  ,عﺏد الرحهف(, )2011أٌـ وأﺏرز وسﺍﺋؿ هكﺍفحﺑ الفسﺍد فْ أىظهﺑ العﺍلـ ,هقﺍؿ
عمِ هوقع هجمﺑ الحوار الهﺓهدف هﺓﺍح عﺏر الراﺏط الﺓﺍلْ http://www.ahewar.org
ربه٣ـاُي٣بهح2015/9/3
 جمطْ ,غﺍلـ ,وعزي ,اٖخضر( :)2006قٓﺍس قوة الدولﺑ هف خٛؿ الحكـ الرشٓد ,
الﺓجرﺏﺑ الجزاﺋرٓﺑ ,هقﺍؿ هﺓﺍح عﺏر الراﺏط:
 http://arbiboumediene.blogspot.com/2012/03/blog-post_625.html
ربه٣ـاُي٣بهح2015-9-1
 جودة ,هحهود خمٓفﺑ ,ﺏىﺍء هفٍوـ الحكـ الرشٓد  ,هقﺍؿ هﺓﺍح عﺏر الراﺏط :
http://democraticac.de/?p=1732
 دٓواف الهوظفٓف العﺍـ ( )2015أعداد الهوظفٓف هف الفﺋﺑ العمٓﺍ.
 الشﺍطري  ,هشعﺍف( , )2011الفسﺍد أسﺏﺍﺏً وهظﺍٌري وطرؽ عٛجً ,هقﺍؿ هﺓﺍح عﺏر
الراﺏط http://www.hrdiscussion.com :
 عﺏد الفﺓﺍح ,سٓؼ الدٓف( :)2011الحكـ الصﺍلح الرشٓد هف هىظور إسٛهْ ,هقﺍؿ هﺓﺍح
http://almuslimalmuaser.org
 عﺏد الىور ,ىﺍجْ( )2006دور هىظهﺍت الهجﺓهع الهدىْ فْ ﺓحقٓؽ الحكـ الرشٓد فْ
الجزاﺋر" هجمﺑ الهفكر ,جﺍهعﺑ ﺏسكرة ,ع,3ص. 121/115
 الحهد ,جواد( )2011الحرٓﺍت العﺍهﺑ أسﺍس الحكـ الرشٓد ,هقﺍؿ عمِ هوقع جرٓدة
الدسﺓور عﺏر الراﺏط http://www.addustour.com
 قﺍىوف دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ رقـ  15لسىﺑ 2004ـ  ,هعﺍٓٓر الﺓدقٓؽ الحكوهْ الفمسطٓىٓﺑ.
 اﺏرآٌـ ,جهٓؿ عودة( )2015لهﺍذا ىرٓد حكهﺍً رشٓداً؟ هﺓﺍح عﺏر الراﺏط
http://saudiinfocus.com
 كرٓـ ,هصطفِ ,سمسمﺑ الرقﺍﺏﺑ ا٘دارٓﺑ ( ,)3هوقع هفكرة ا٘سٛـ ,هﺓﺍح عمِ الراﺏط
الﺓﺍلْhttp://islammemo.cc/fan :

ﺓﺍرٓﺦ الزٓﺍرة 2015/8/10

 هوقع دٓواف الرقﺍﺏﺑ الهﺍلٓﺑ وا٘دارٓﺑhttp://www.saacb.ps ,ربه٣ـاُي٣بهح
.2015/8/22
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لبئّخ اٌّالزك
ٍِسك ؼلُ()1
قائمة بأسماء المحكمين

الرقم
3
1
5
4
2

االسم
وفٌق حلمً األغا
ٌاسر الشرفا
سمٌر أبو مدللة
نسٌم أبو جامع
ٌوسف بحر

الدرجة العلمٌة
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك

6

سامً سلٌم أبو طه

دكتوراه

7

مروان حمودة الدهدار

دكتوراه

التخصص
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إحصاء
اقتصاد
إدارة الموارد
البشرٌة
إدارة الموارد
البشرٌة
إدارة أعمال

8

رٌاض العفٌفً

ماجستٌر

9

منال البحٌصً

ماجستٌر

إحصاء /خبٌر
تحلٌل
----------
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مكان العمل
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمٌة
جامعة األزهر
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمٌة
الكلٌة العربٌة
الكلٌة الجامعٌة للعلوم
التطبٌقٌة
الكلٌة الجامعٌة للعلوم
التطبٌقٌة
الكلٌة الجامعٌة للعلوم
التطبٌقٌة

ٍِسك ؼلُ()2
االقزجبٔخ ثًٛؼرٙب إٌٙبئ١خ

الموضوع :
تعبئة استبٌان لبحث ماجستٌر بعنوان
"كٝهكٞ٣إاُوهبثخأُبُ٤خٝاإلكاه٣خك٢رؾو٤نٓؼب٤٣واُؾٌْاُوّ٤لك٢اُٞىاهاداُلَِط٤٘٤خ" 
األؿاٌُو/ْ٣األفذاٌُؤ٣خ 
اَُالّػٌِْٝ٤هؽٔخهللاٝثوًبر ،،،ٚ
ٓقوـ الﺏﺍحث ﺏدراسﺑ حوؿ (دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد

في الو ازرات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة) ,لذا ىرجو هف سٓﺍدﺓكـ الﺓكرـ ﺏﺍلهسﺍعدة فْ

الحصوؿ عمِ الهعموهﺍت والﺏٓﺍىﺍت الهطموب ا٘جﺍﺏﺑ عىٍﺍ فْ ٌذا اٚسﺓﺏٓﺍف ,عمهﺍً ﺏأف ٌذي
الهعموهﺍت سﺓﺏقِ سرٓﺑ ولف ﺓسﺓخدـ إ ٚفْ إطﺍر الﺏحث العمهْ فقط .

شﺍكرٓف لكـ حسف ﺓعﺍوىكـ ,,,,,,وﺓقﺏموا فﺍﺋؽ اٚحﺓراـ,,,
الباحث /ابراهٌم غازي قوٌدر
القسم األول – البٌانات الشخصٌة
اسم الوزارة
الجنس

أنثى

ذكر

العمر

33-25

43-31

53-41

الوظٌفة

وكٌل وزارة

وكٌل مساعد

مدٌر عام

المؤهل
العلمً

دكتوراه

ماجستٌر

بكالورٌوس

 5سنوات فأقل

 13-5سنوات

سنوات
الخدمة
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 53فأكثر

دبلوم فأقل

 13سنوات فأكثر

اُوَْاُضبٗٚ–٢الغ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ(اُ٠أٓ١لٟروٟكهعخرؾوناُؼجبهاداُزبُ٤خ)
اٌّسٛؼ األٚي – أظاء ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ
م

البٌان

1

ٌعمل الدٌوان على ضمان سالمة النشاط
المالً .
ٌعمل الدٌوان على ضمان حسن استخدام
السلطة.
ٌعزز دٌوان الرقابة من كفاءة األداء
اإلداري.
ٌحرص الدٌوان على متابعة األمور
المتعلقة بالعمل اإلداري والمالً .
ٌحرص الدٌوان على مطابقة النشاط المالً
للقوانٌن واألنظمة النافذة.
تسهم رقابة الدٌوان فً رفع كفاءة األداء
فً الوزارة.
تتسم العالقة بٌن موظفً الوزارة ومفتشً
الدٌوان بالتعاون.
ٌلتزم مفتشو الدٌوان باألنظمة والمعاٌٌر
الرقابٌة أثناء العمل.
إجراءات الدٌوان ال تعٌق سٌر األعمال فً
الوزارة.

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
1
3
5
6
7

11
111
%

9
91
%

8
81
%

7
71
%

اٌّسٛؼ اٌثبٔ: ٟ
ظؼخخ اقزمالٌ١خ ظٛ٠اْ اٌؽلبثخ
مكانة دٌوان الرقابة بٌن المؤسسات تدعم
استقاللٌته فً تنفٌذ أعماله الرقابٌة.
أعطى القانون دٌوان الرقابة االستقالل
الكافً.
ً
ٔ٣بهًاُلٞ٣إأػٔبُٚثؼ٤لاػٖاُزؾ٤ي
ٝأُؾبثبح .
٣زٔزغٓلزْٞاُلٞ٣إثبالٍزوالُ٤خٝاُؾ٤بك٣خ
أص٘بءر٘ل٤نأُٜبّ .
٣زٔزغكٞ٣إاُوهبثخثبالٍزوالٍأُبُ٢ك٢
اهواهٝر٘ل٤نٓٞاىٗز .ٚ
ٔ٣بهًاُلٞ٣إأػٔبُٖٓٚفالٍاالٛالع
ػِ٠اُزوبه٣وأُبُ٤خٝاإلكاه٣خُِٞىاهح .
٣وّٞاُلٞ٣إثزؾل٣لاُٞهذاُز٢رغو١كٚ٤
اُي٣بهحكٕٝرلفَٖٓٝىاهرٌْ 
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1
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4
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المحور الثالث :
مدى تطبٌق الدٌوان للمعاٌٌر للرقابٌة
ٌمارس الدٌوان اإلجراءات الرقابٌة بناء
على المعاٌٌر الرقابٌة.
ٌوجد فهم واضح لمعاٌر الرقابة الدولٌة
لدى مفتشً الدٌوان.
ٌتم قٌاس جودة العملٌة الرقابٌة بناء على
المعاٌٌر الرقابٌة.
ﺓُؤسس العٛقﺑ ﺏٓف الدٓواف والو ازرة ﺏىﺍء
عمِ الهعﺍٓٓر الرقﺍﺏٓﺑ

القسم الثالث ( ...معاٌٌر الحكم الرشٌد )
المحور األول – معٌار المشاركة
1
2
3
4
5
6

ٌتوفر فً الدٌوان نظام معلومات حول
األداء التنظٌمً لوزارتكم .
ٌعمل دٌوان الرقابة على تقدٌم النصح
واإلرشاد .
ٌحفز الدٌوان العاملٌن فً الوزارات على
إبداء الرأي وتقدٌم المقترحات .
ٌشارك الدٌوان فً الندوات واللقاءات التً
تعقدها الوزارة.
ٌشارك الدٌوان فً تقدٌم مقترحاته لحل
المشكالت التً ٌتم الكشف عنها.
ٌوفر الدٌوان نظام معلومات ٌقدم تغذٌة
راجعة فورٌة عن األداء التنظٌمً.

المحور الثانً  -معٌار الرﺅٌة االستراتٌجٌة
 1توجد رؤٌة إستراتٌجٌة توحد منظور
الدٌوان والوزارة للتنمٌة.
 2توجد خطة إستراتٌجٌة واضحة للدٌوان
مرتبطة برؤٌته ورسالته.
ٌ 3تم اطالع الموظفٌن فً الوزارة على
األهداف التً ٌطمح الدٌوان لتحقٌقها من
خالل أعماله.
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13
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المحور الثالث -معٌار سٌادة القانون
ٌتوفر لدٌكم علم باإلجراءات القانونٌة التً
ٌتخذها الدٌوان تجاه المخالفٌن .
ٌتم تطبٌق قانون الدٌوان على الجمٌع دون
استثناء.
ٌوفر الدٌوان إجراءات قانونٌة واضحة
ومحددة.
ٌوفر قانون الدٌوان الحماٌة الكاملة لحقوق
الموظفٌن.
ً
ٌمارس مفتشو الدٌوان أعمالهم وفقا ألحكام
القانون المعمول بها .
المحور الرابع – معٌار الشفافٌة
ٌمارس الدٌوان أعماله بشكل واضح دون
تعقٌد.
ٌسعى الدٌوان لنشر الوعً لدى الجهات
الخاضعة لرقابته .
ٌتبنى الدٌوان نمط االنفتاح فً تعامله مع
الجهات الخاضعة لرقابته.
ٌقوم الدٌوان بتوفٌر تقارٌره الرقابٌة للجهات
الخاضعة لرقابته.
الوزارة على دراٌة بجمٌع المعلومات
المتعلقة بقانون الدٌوان.
المحور الخامس -معٌار االستجابة
ٌضع الدٌوان اإلجراءات الالزمة للكشف
عن االنحرافات واألخطاء.
ٌعمل الدٌوان على تطوٌر أسالٌب العمل لدى
مفتشٌه .
تسهم رقابة الدٌوان فً المحافظة على
سالمة تطبٌق القرارات.
ٌحرص الدٌوان أثناء العمل على حماٌة
الموظفٌن .

365



م

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3

1 2
3 4 5 6
7 8 9 13
البٌان
13 23 33 43 53 63 73 83 93 133
% % % % % % % % % %
المحور السادس -معٌار المسائلة
ٌساهم الدٌوان فً تعزٌز مبدأ المساءلة.
ٌدرك العاملون بوضوح اإلجراءات الواجب
االلتزام بها تجاه الدٌوان.
ٌعمل الدٌوان على الكشف عن المتورطٌن
فً الفساد مهما كانت رتبتهم التنظٌمٌة.
ٌعمل الدٌوان على مساءلة جمٌع المخالفٌن
دون استثناء.
المحور السابع – معٌار الكفاءة والفاعلٌة
ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالكفاءة الالزمة لتأدٌة
أعمالهم.
ٌحرص مفتشو الدٌوان على تأدٌة أعمالهم
بكل فاعلٌة .
ٌتمتع مفتشو الدٌوان باألمانة أثناء تأدٌتهم
أعمالهم .
ٌهتم الدٌوان بتطوٌر أداء مفتشٌه بشكل
ٌتناسب مع طبٌعة أعمالهم.
ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالخبرة الواسعة فً
مجال عملهم .
ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالقدرة العالٌة على
تأدٌة أعمالهم.
ٌتمتع مفتشو الدٌوان بالشخصٌة المطلوبة
للقٌام بمهام التفتٌش.
المحور الثامن – معٌار التوافق
ٓعهؿ الدٓواف عمِ حؿ الىزاعﺍت الﺓْ قد

ﺓىشأ فْ ﺏٓﺋﺑ العهؿ
ٌدعم الدٌوان مبدأ التوافق بٌن العاملٌن رغم
اختالف مشاربهم الثقافٌة.
تطبٌق مبدأ التوافق فً الوزارة ٌضمن
تحقٌق األهداف .
المحور التاسع – معٌار المساواة والعدالة
ٌحرص الدٌوان على تقدٌم خدماته بعٌداً
عن التمٌٌز أو التحٌز.
ٌتم إفساح المجال لكال الجنسٌن للمشاركة فً
صناعة القرار.
فرص الترقً للموظفٌن فً الوزارة من كال
الجنسٌن متساوٌة.
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ٍِسك ؼلُ ()3
لبٔ ْٛظٛ٠اْ اٌؽلبثخ اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ ؼلُ (ٌ )15كٕخ 2004

هئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخاُلَِط٤٘٤خثؼلاالٛالع  ػِ٠اُوبٕٗٞاألٍبٍ٢أُؼلٍٝ،ػِ٠هبٗ٤ٕٛٞئخاُوهبثخ
اُؼبٓخههَُْ٘17خٝ،1995ػِ٠اُوواهههَُْ٘22خ1994ثبْٗبء٤ٛئخاُوهبثخاُؼبٓخٝ،ػِ٠اُوواه
ههَُْ٘ 301خ 1995ثزؼٖ٤٤هئ٤ٌُٜ٤ئخاُوهبثخاُؼبٓخٝ،ث٘بءػِٓ٠بأهوٙأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ثغَِزٚ
أُ٘ؼولحثزبه٣ـّ2004/4/14إٔلهٗباُوبٕٗٞاُزبُ :٢

اٌفًً األٚي
أزىبَ ػبِخ
ِبظح ()1
ك ٢رطج٤ن أؽٌبّ ٛنا اُوبٌُِِٗٔ ٌٕٞ٣ ٕٞبد ٝاُؼجبهاد ا٥ر٤خ أُؼبٗ ٢أُقٖٖخ ُٜب أكٗبٓ ٙب ُْ رلٍ
اُوو٘٣خ ػِ ٠فالف مُي :اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ :اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ اُلَِط٤٘٤خ .هئ ٌ٤اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ :هئٌ٤
اَُِطخاُ٤٘ٛٞخاُلَِط٤٘٤خٓ.غٌِاُٞىهاءٓ:غٌِٝىهاءاَُِطخاُ٤٘ٛٞخ.أُغٌِاُزْو٣ؼ:٢أُغٌِ
اُزْو٣ؼ ٢اُلَِط .٢٘٤األؿِج٤خ أُطِوخ ُِٔغٌِ :أًضو٣خ (ٖٗق ٝ +اؽل) ٌَُ ػلك أػٚبء أُغٌِ
اُزْو٣ؼ .٢اُلٞ٣إ :كٞ٣إ اُوهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلكاه٣خ .هئ ٌ٤اُلٞ٣إ :هئ ٌ٤كٞ٣إ اُوهبثخ أُبُ٤خ
ٝاإلكاه٣خٗ .بئت هئ ٌ٤اُلٞ٣إٗ :بئت هئ ٌ٤كٞ٣إ اُوهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلكاه٣خ .أُل٣و اُؼبّٓ :ل٣و ػبّ
كٞ٣إاُوهبثخأُبُ٤خٝاإلكاه٣خ .
ِبظح ()2
ْ٘٣ؤ ثٔوز ٠ٚأؽٌبّ ٛنا اُوبٗ ٕٞكٞ٣إ ػبّ " ٠َٔ٣كٞ٣إ اُوهبثخ أُبُ٤خ ٝاإلكاه٣خ" ٞٓ ُٚ ٌٕٞ٣اىٗخ
فبٕخ  ٖٔٙأُٞاىٗخ اُؼبٓخ َُِِطخ اُ٤٘ٛٞخ ٣ٝزٔزغ ثبُْقٖ٤خ االػزجبه٣خ أَُزوِخ ٣ٝزٔزغ ثبأل٤ِٛخ
اُوبٗ٤ٗٞخاٌُبِٓخُٔجبّوحًبكخاألػٔبٍٝاُْ٘بٛبداُز٢رٌلَرؾو٤نأُٜبّاُز٢هبّٖٓأعِٜب .
ِبظح ()3
٣وٖل ثبُوهبثخ ،اإلعواءاد ٝاألػٔبٍ اُوهبث٤خ اُز ٢رَزٜلفٔٙ .1 :بٕ ٍالٓخ اُْ٘ب ٛأُبُٝ ٢ؽَٖ
اٍزقلاّ أُبٍ اُؼبّ ك ٢األؿواٗ اُز ٢فٖٔ ٖٓ أعِٜب .2 .اُزلز ِ٤اإلكاهُٔٚ ١بٕ ًلبءح األكاء،
ٝؽَٖ اٍزقلاّ اَُِطخ ٝاٌُْق ػٖ االٗؾواف أٔ٘٣ب ٝعلٓ .3 .ل ٟاَٗغبّ ٓٝطبثوخ اُْ٘ب ٛأُبُ٢
ٝاإلكاهُِ ١وٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ ٝاُِٞائؼ ٝاُوواهاد اُ٘بكنحٔٙ .4 .بٕ اُْلبك٤خ ٝاُ٘ياٛخ ٝاُٞٙٞػ ك٢
األكاء اُؼبّ ٝرؼي٣ي أُٖلاه٤خ ٝاُضوخ ثبَُ٤بٍبد أُبُ٤خ ٝاإلكاه٣خ ٝاالهزٖبك٣خ َُِِطخ اُ٤٘ٛٞخ
اُلَِط٤٘٤خ .
ِبظح ()4
 ٣ؼ ٖ٤هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ثوواه ٖٓ هئ ٌ٤اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ ث٘بء ػِ ٠رَ٘٤ت ٖٓ ٓغٌِ اُٞىهاء ٝثؼل
أُٖبكهخػِ٠رؼٚ٘٤٤ثبألؿِج٤خأُطِوخُِٔغٌِاُزْو٣ؼ٣2.٢ؼٖٗ٤بئتهئٌ٤اُلٞ٣إثوواهٖٓٓغٌِ
اُٞىهاءثزَ٘٤تٖٓهئٌ٤اُلٞ٣إ٣.3.ؼٖ٤أُل٣واُؼبّثوواهٖٓٓغٌِاُٞىهاءثزَ٘٤تٖٓهئٌ٤
اُلٞ٣إ٣4.ؼٖ٤هئٌ٤اُلٞ٣إػلكاًبك٤بٖٓأُٞظلُٖ٤زٌٖٔ٤اُلٞ٣إٖٓاُو٤بّثٜٔبٓ .ٚ
ِبظح ()5
٣ولّ هئ ٌ٤اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ ثل٣ال ػٖ هئ ٌ٤اُلٞ٣إ فالٍ ٓلح أهٖبٛب أٍجٞػبٕ ٖٓ ربه٣ـ هك٘
أُغٌِاُزْو٣ؼ٢أُٖبكهخػِ٠أُوّؼُٖٔ٘تهئٌ٤اُلٞ٣إ .
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ِبظح ()6
ْ٣زوٛك٣ٖٔ٤ؼٖ٤هئَ٤بُِلٞ٣إأٗٝبئجبُوئٌ٤اُلٞ٣إٓب 1:٢ِ٣إٌٕٔٞ٣كَِط٤٘٤ب.2.إٌٖٕٔٓٞ٣
م ١ٝاٌُلبءح ٝاالفزٖبٓ ٖٓ .3 .أُْٜٞك ُٚثبُ٘ياٛخ ٝؽَٖ أَُؼخ.4.أال ٣وَ ػٔو ٙػٖأهثؼٖ٤
ٍ٘خ 5.أالٌٕٞ٣هلأكٖٖٓٓ٣ؾٌٔخٓقزٖخثؤ٣خع٘ب٣خأٝع٘ؾخٓقِخثبُْوفأٝاألٓبٗخأٝعؤ٣خٖٓ
عوائْاألٓٞاٍ .
ِبظح ( )7
الًأٓبّهئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخٝأٓبّأُغٌِاُزْو٣ؼ٣ٝ،٢ز٠ُٞأُٜبّٝاُٖالؽ٤بد
ٌٕٞ٣اُلٞ٣إَٓئ ٝ
أُ٘بٛخثٝٚكوبألؽٌبّاُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()8
٣ولّهئٌ٤اُلٞ٣إٌَُٖٓهئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼٓٝ٢غٌِاُٞىهاءروو٣واٍ٘٣ٞبأٝ
ػ٘لاُطِتػٖأػٔبُٓٝٚالؽظبرٝٚػِٚ٤إٔ٣يٝكهئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼٓٝ٢غٌِ
اُٞىهاءثؤ٣خث٤بٗبدأٓٝؼِٓٞبدأٝكهاٍبدأٝأثؾبس٣طِجٜٗٞبٓ٘ٝٚاُو٤بّثؤ١ػَٔآفو٣ؼٜلثٚاُٚ٤
ٖٓأْ٘٣ٝ،ْٜ٘ٓ١واُزوو٣واَُ٘١ٞك٢اُغو٣لحاُؤٍ٤خ .
ِبظح ()9
ٌٕٞ٣أُوواُوئٌُِ٤لٞ٣إكٓ٢ل٘٣خاُولًُٓٚٝ،ووإٓئهزبٕكًَٖٓٓ٢ل٘٣ز٢ؿيحٝهاّهللا .
ِبظح ()10
1رٌٕٓٞلحهئبٍخاُلٞ٣إٍجغٍ٘ٞادُلزوحٝاؽلحؿ٤وهبثِخُِزغل٣ل.2.ال٣غٞىػيٍهئٌ٤اُلٞ٣إ
ألٍ١جتٖٓاألٍجبةاالثبألؿِج٤خأُطِوخُِٔغٌِ٣.3.ؾلكاُوارتٝاُؾوٞمأُبُ٤خاألفوُٟوئٌ٤
اُلٞ٣إ ثوواه ٖٓ هئ ٌ٤اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ ٖٓٝبكهخ أُغٌِ اُزْو٣ؼْ٘٣ٝ ٢و اُوواه ك ٢اُغو٣لح
اُؤٍ٤خ .
ِبظح ()11
ٝكوب ألؽٌبّ ٛنا اُوبٗ٣ ٕٞزٔزغ هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ٗٝبئجٝ ٚأُل٣و ٞٓٝظل ٞاُلٞ٣إ ثبُؾٖبٗخ ػٖ ًَ ٓب
٣وٕٞٓٞثٖٓٚأػٔبٍرزؼِنثز٘ل٤نٜٓبٓ .ْٜ
ِبظح ()12
ال٣غٞىاُزلفَك٢أ١ػَٖٔٓأػٔبٍاُلٞ٣إٝرِزيّعٔ٤غاُغٜبداُقبٙؼخُوهبثخاُلٞ٣إثبُزؼبٕٝ
اٌُبَٓٝاُزبّكٔ٤ب٣طِتاُلٞ٣إٜٓ٘ب .
اٌفًً اٌثبٟٔ
رهى ً١اٌعٛ٠اْ
ِبظح ( )13
 ٌَُْ٣ 1اُلٞ٣إ ٖٓ هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ٗٝبئجٝ ٚأُل٣و اُؼبّ ٝػلك ٖٓ أُل٣وٝ ٖ٣أَُزْبهٝ ٖ٣اُقجواء
ٝأُلزْٝ ٖ٤اُل٘ٝ ٖ٤٤أُٞظلٝ ٖ٤كوب ُِ ٌَ٤ٜاُز٘ظٝ ٢ٔ٤عل ٍٝرٌْ٤الد اُٞظبئق أُؼزٔل ٖٓ أُغٌِ
اُزْو٣ؼٌٕٞ٣.2.٢هئٌ٤اُلٞ٣إثلهعخٝى٣وٗٝ،بئتهئٌ٤اُلٞ٣إثلهعخَٝ٤ًٝىاهح .
ِبظح ()14
٣ؼلٓوًيهئٌ٤اُلٞ٣إّبؿواك٢اؽلٟاُؾبالداُزبُ٤خ.1:اُٞكبح.2.االٍزوبُخ3.اُؼيٍ .
ِبظح ()15
 . 1اما ّـو ٓوًي هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ٣ؼ ٖ٤ثل َ٣آفو ُ ٚفالٍ ٓلح أهٖبٛب ّٜو ٖٓ ربه٣ـ اُْـٞه ٝكوب
ألؽٌبّٛنااُوبٗ٣. 2.ٕٞوّٗٞبئتهئٌ٤اُلٞ٣إثٜٔبّهئٌ٤اُلٞ٣إفالٍأُلحأُنًٞهحك٢اُلووح()1
أػال .ٙ

368

ِبظح ()16
٣ؼ ٖ٤هئ ٌ٤اُلٞ٣إ أُل٣و ٖ٣اُز٘ل٤نٝ ٖ٤٣أُلزْٝ ٖ٤أَُزْبهٝ ٖ٣اُقجواء ٝاُل٘ٝ ٖ٤٤أُٞظلٝ ٖ٤كوب
ألؽٌبّٛنااُوبٕٗٝٞهبٕٗٞاُقلٓخأُل٘٣خ .
ِبظح ()17
ال ٣غٞىُوئ ٌ٤اُلٞ٣إ ٗٝبئجٝ ٚأُل٣و اُؼبّ أص٘بء ر ٢ُٞأُٖ٘ت إٔ٣ .1 :ز٠ُٞأٝ ١ظ٤لخأفو.2 .ٟ
ْ٣زو١أَ٣ٝزؤعو ٓبالٖٓأٓٞاٍاَُِطخاُ٤٘ٛٞخأٝاؽلٟاُْقٖ٤بدأُؼ٘٣ٞخاُؼبٓخُٞٝثطو٣وخؿ٤و
ٓجبّوحأٝثطو٣وخأُياكاُؼِ٘ٝ٢الإٔ٣ئعوٛبأ٣ٝج٤ؼٜبّ٤ئبٖٓأٓٞاُٚأ٣ٝوبٜٚ٣بػِْ٣.3.ٚ٤بهى
ك٢اُزيآبدرؼولٛباَُِطخاُ٤٘ٛٞخأٝأُئٍَبدأٝاُ٤ٜئبداُؼبٓخ٣.4.غٔغثٖ٤اُٞظ٤لخك٢اُلٞ٣إ
ٝػ٣ٞٚخٓغٌِاكاهحأّ١وًخأٓٝئٍَخأ٤ٛٝئخؽٌ٤ٓٞخأٝؿ٤وؽٌ٤ٓٞخ .
ِبظح ()18
رْ٘ؤك٢اُلٞ٣إاُلٝائوٝاألهَبّاُٚوٝه٣خإلكاهحّئٚٗٝأُبُ٤خٝاإلكاه٣خٝاُوبٗ٤ٗٞخّٝئٕٝأُزبثؼخ
ٝاُلهاٍبد ٝاألثؾبس ٝاُزط٣ٞو ٝاُزقط ٜ٤اُالىٓخ ألكاء ٜٓبٓ ٚثٔٞعت رؼِٔ٤بد ٖ٣لهٛب هئٌ٤
اُلٞ٣إ .
ِبظح ()19
ُِلٞ٣إ االٍزؼبٗخ ثبالفزٖبٕٝ  ٖ٤٤اُقجواء ك ٢األٓٞه ٝأَُبئَ اُز ٢رؼوٗ ػِٝ ٚ٤رزطِت كهاٍزٜب
ٝاثلاء اُوأ ١كٜ٤ب ٓئٛالد ٝفجواد فبٕخ ٝرٖوف ٌُٓ ْٜبكآد ٓبُ٤خ ٓوبثَ فلٓبرٝ ْٜكوب ُِٞائؼ
اُقبٕخثنُي .

ِبظح ()20
ُوئٌ٤اُلٞ٣إرؤُ٤قُغبٕٓئهزخُِوهبثخأٝاُزلزِ٤أٝاُزؾو٤ن أُٝغبُِٕلهاٍخٝاالٍزوٖبء ثوئبٍخ
ٓلزِٝ،رلٜٚ٣ٞبثٜٔبّأٝهٚب٣بٓؾلكحرلفَٜٖٓٔٙبّاُلٞ٣إٕٝالؽ٤برٝٚرولْٗ٣زبئظأػٔبُٜباُ .ٚ٤
ِبظح ()21
ال٣غٞىإٔ٣ؼٖ٤أّ١قٔكٝ٢ظ٤لخٓلزِك٢اُلٞ٣إأ٘٣ٝزلةُِو٤بّثؤػٔبُٚاالاماًبٕؽبٕالػِ٠
اُْٜبكحاُغبٓؼ٤خاأل٠ُٝػِ٠األهَؽَتاالفزٖبٓ .
ِبظح ()22
ٔ٣بهً ٗبئت هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ٜٓبّ َٓٝئ٤ُٝبد هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ك ٢ؽبُخ ؿ٤بثٓ ًَٝ ،ٚب ٣ل ٚٙٞثٝ ٚكوب
ألؽٌبّٛنااُوبٗ .ٕٞ

اٌفًً اٌثبٌث
اضزًبيبد اٌعٛ٠اْ
ِبظح ( )23
ٜ٣لفاُلٞ٣إأُٙ٠بٍٕالٓخاُؼَٔٝاإلٍزوواهأُبُٝ٢اإلكاه١ك٢اَُِطخاُ٤٘ٛٞخثَِطبرٜباُضالس
اُز٘ل٤ن٣خٝاُزْو٣ؼ٤خٝاُوٚبئ٤خًْٝقأٝعٚاإلٗؾوافأُبُٝ٢اإلكاهً١بكخثٔبكٜ٤بؽبالداٍزـالٍ
اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ٝاُزؤًل ٖٓ إٔ األكاء اُؼبّ ٣زلن ٓغ أؽٌبّ اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ ٝاُِٞائؼ ٝاُوواهاد
ٝاُزؼِٔ٤بداُ٘بكنحٝك٢ؽلٝكٛبٝأٗٔ٣ٚبهًثؤكَٛٚو٣وخٝثؤهَرٌِلخٌٓٔ٘خُٚٝكٍ٢جَ٤رؾو٤نمُي
اُو٤بّثٔبٝ٢ِ٣كوبألؽٌبّاُوبٗ.1:ٕٞاهزواػاُِٞائؼٝاألٗظٔخٝاَُ٤بٍبداُقبٕخثؼَٔاُلٞ٣إٝهكؼٜب
ُِٔغٌِ اُزْو٣ؼ ٢إلهواهٛب .2 .اػلاك اُقطٝ ٜاُجوآظ ُزٌٔ ٖ٤اُلٞ٣إ ٖٓ اُو٤بّ ثٜٔبٓٙٝ .3 .ٚغ
اُجوآظ ٝاُلٝهاد اُقبٕخ ُزؤ َ٤ٛأُٞظل ٖ٤ك ٢اُلٞ٣إ ٝرله٣ج .4 .ْٜاػلاك ْٓوٝع ٓٞاىٗخ ٍ٘٣ٞخ
فبٕخثبُلٞ٣إٝهكؼٜبآُ٠غٌِاُٞىهاءإلهواهٛبٖٔٙأُٞاىٗخاُؼبٓخاَُ٘٣ٞخَُِِطخاُ٤٘ٛٞخ.5.
اُزؾونٖٓه٤بّأعٜيح  اُوهبثخٝاُزلزِٝ٤أُزبثؼخاُلافِ٤خك٢أُواًيأُبُ٤خًبكخك٢اَُِطخاُ٤٘ٛٞخ
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ثٔٔبهٍخٜٓبٜٓبثٖٞهحٍِٔ٤خٝكؼبُخٝكهاٍخاُوٞاػلاُز٢ر٘ظْأػٔبُٜبُِزضجذًٖٓلبءرٜبٝكهزٜبك٢
رؾو٤ناألٛلافأُووهحُٜبٓ.6.واهجخٗلوبداَُِطخاُ٤٘ٛٞخٝا٣واكارٜبٝاُووٝٗٝاَُِقٝأُقبىٕ
ٝأَُزٞكػبد ػِ ٠اُٞع ٚأُج ٖ٤كٛ ٢نا اُوبٗ .7 .ٕٞر٘ل٤ن اَُ٤بٍبد اُقبٕخ ثبُوهبثخ ٝاُزلز ِ٤ثٔب
ٖٔٚ٣رؼي٣ياُْلبك٤خٝأُٖلاه٤خٝاُٞٙٞػك٢أػٔبٍاُؾٌٓٞخٝأُئٍَبدٝاُ٤ٜئبداُؼبٓخٖٓٝك٢
ؽٌٜٔب.8.ثؾشٝرؾو١أٍجبةاُوٖٞهك٢اُؼَٔٝاإلٗزبطثٔبك٢مُياٌُْقػٖػٞ٤ةاُ٘ظْأُبُ٤خ
ٝاإلكاه٣خٝاُل٘٤خاُز٢رؼوهٍَ٤وأػٔبٍاُؾٌٓٞخٝاألعٜيحٝأُئٍَبداُؼبٓخٝاهزواػٍٝبئَرالكٜ٤ب
ٓٝؼبُغزٜب. 9.اٌُْقػٖأُقبُلبدأُبُ٤خٝاإلكاه٣خٝاُوبٗ٤ٗٞخاُز٢روغٖٓأُٞظلٖ٤أص٘بءٓجبّورْٜ
ُٞاعجبدٝظبئلْٜأٝثَججٜبًْ.10.قٙٝجٜأُقبُلبداُز٢روغٖٓؿ٤وأُٞظلٖٝ٤اُز٢رَزٜلف
أَُبًثَالٓخأكاءٝاعجبداُٞظ٤لخأٝاُقلٓخاُؼبٓخ.11.ثؾشاٌُْب١ٝاُز٣٢ولٜٓبأُٞإٞ٘ٛػٖ
أُقبُلبدأٝاإلٔٛبٍك٢أكاءاُٞاعجبداُٞظ٤ل٤خٝكهاٍخٓبرْ٘وٍٝٙبئَاإلػالّأُقزِلخٌّٖٓب١ٝ
أٝرؾو٤وبدٕؾل٤خ رز٘بٍٞٗٝاؽ٢اإلٔٛبٍأٝاالٍزٜزبهأٍٞٝءاإلكاهحأٝاإلٍزـالٌٍٕٞ٣.12.اُلٞ٣إ
كٔ٤ب٣زؼِنثبإل٣واكادَٓئٝالػٖ:أ.اُزله٤نك٢رؾووبداُٚوائتٝاُوٍّٝٞاُؼٞائلأُقزِلخُِزضجذ
ٖٓ إٔ رول٣وٛب ٝرؾووٜب هل رٔب ٝكوب ُِوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ أُؼٔ ٍٞثٜب .ة .اُزله٤ن كٓ ٢ؼبٓالد ث٤غ
األهاٝ٢ٙاُؼوبهاداُؾٌ٤ٓٞخأٝاُزبثؼخَُِِطخاُ٤٘ٛٞخٝاكاهرٜبٝرؤع٤وٛب.ط.اُزله٤نك٢رؾٖ٤الد
اإل٣واكاد ػِ ٠افزالف أٗٞاػٜب ُِزضجذ ٖٓ إٔ اُزؾٖ َ٤هل عو ٟك ٢أٝهبر ٚأُؼ٘٤خ ٝكوب ُِوٞاٖٗ٤
ٝاألٗظٔخأُؼٍٔٞثٜبٌٕٞ٣.13.اُلٞ٣إكٔ٤ب٣زؼِنثبُ٘لوبدَٓئٝالػٖ:أ.اُزله٤نك٢اُ٘لوبدُِزضجذ
ٖٕٓوكٜبُألؿواٗاُز٢فٖٖذٖٓأعِٜبٖٓٝإٔاُٖوفهلرْٝكوبُِوٞاٖٗٝ٤األٗظٔخأُؼٍٔٞ
ثٜب.ة.اُزله٤نك٢أَُز٘لادٝاُٞصبئنأُولٓخرؤ٤٣لاُِٖوفُِزضجذٖٕٓؾزٜبٖٓٓٝطبثوخهٔ٤زٜبُٔب
ٓٞٛضجذك٢اُوٞ٤ك.ط.اُزضجذٖٓإٔ إلاه أٝآواُٖوفهل رْؽَتاألٍٕٖٓٝٞهجَاُغٜبد
أُقزٖخ .ك .اُزضجذ ٖٓ ر٘ل٤ن أؽٌبّ هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤أُٞاىٗخ اُؼبٓخ ٝاُْئ ٕٝأُبُ٤خ ٝهبٗ ٕٞأُٞاىٗخ
إَُٖ٘ٓٝ١ٞؾخاألٝآوأُبُ٤خٝاُؾٞاالداُٖبكهحثٔوز٠ٚأؽٌبٌٕٓٞ٣.14.ٚاُلٞ٣إكٔ٤ب٣زؼِن
ثؾَبثبد األٓبٗبد ٝاَُِق ٝاُووٝ ٗٝاُزَ٣ٞبد َٓئٝال ػٖ رله٤ن عٔ٤غ ٛن ٙاُؾَبثبد ُِزضجذ ٖٓ
ٕؾخ اُؼِٔ٤بد أُزؼِوخ ثٜب ٓ ٖٓٝطبثوزٜب ٓغ ٓب ٓ ٞٛضجذ ك ٢اُوٞ٤ك  ٖٓٝأٜٗب ٓئ٣لح ثبَُٔز٘لاد
ٝاُٞصبئن اُالىٓخ  ٖٓٝاٍزوكاك اَُِق ٝاُوو ٗٝك ٢األٝهبد أُؼ٘٤خ إلٍزوكاكٛب ٓغ اُلٞائل أُزورجخ
ػِٜ٤بُِقي٘٣خاُؼبٓخ. 15.اُؼَٔػِٓ٠واهجخٓٝواعؼخاُوواهاداُقبٕخثْئٕٝأُٞظلٖ٤اُؼبٖٓ٤كٔ٤ب
٣زؼِن ثبُزؼ٘٤٤بد ٝأُورجبد ٝاألعٞه ٝاُزوه٤بد ٝاُؼالٝاد ٝاإلعبىاد ٝأ٣خ ثلالد أفوٓٝ ٟب ك٢
ؽٌٜٔبٝ،اُزضجذٖٓٓلٟٓطبثوزٜبُِوٞاٖٗٝ٤األٗظٔخأُؼٍٔٞثٜبٖٓعٜخٓٝطبثوزٜبُِٔٞاىٗخاُؼبٓخٖٓ
عٜخأفو. 16.ٟاُؼَٔػِٓ٠واعؼخأُ٘ؼٝاُٜجبدٝاُزجوػبدأُولٓخُِغٜبداإلكاه٣خٝآُ٤خٕوكٜب
ٝاُزؤًلٖٓٓلٟارلبهٜبٓغاُوٞاٖٗٝ٤األٗظٔخأُؼٍٔٞثٜب.17.كهاٍخأ٣خه٤ٚخأٝؽبُخأٝروو٣ورؾبٍ
أ٣ٝؾبٍاُ٠اُلٞ٣إٖٓهئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخأٝأُغٌِاُزْو٣ؼُٝ٢غبٗٚأُقزٖخأٓٝغٌِاُٞىهاء
أٝاُٞى٣وأُقزٔؽَتٓوز٠ٚاُؾبٍٔٓ،ب٣لفَكٗ٢طبمٜٓبّٕٝالؽ٤بداُلٞ٣إ،ثٔبك٢مُي
اُزؾو٤نك٢أُقبُلبداإلكاه٣خٝأُبُ٤خاُز٣٢ورٌجٜبأُٞظلٕٞك٢اُغٜبداإلكاه٣خأُقزِلخ .
ِبظح ()24
ُِلٞ٣إاُزله٤نك٢اُؾَبثبد  ٝاُٞصبئنٝأَُز٘لادٝاُِٞاىّك٢أ٣خكائوحٝ،ػِٞٓ٠ظلٛ٢نٙاُلائوحإٔ
َِٜٞ٣آٜٔز٣ٝٚولٓٞاًُٚبكخأُؼِٓٞبداُز٣٢طِجٜبُٚٝإِٔ٣لذٗظوْٛآُ٠ب٣جلُٖٓٓٚٝالؽظبد
ٝإَٔ٣زٙٞؼْٜٓ٘ػٍٖجتٓب٣ظٜوُٖٓٚرؤفوك٢اٗغبىأُؼبٓالد .
ِبظح ()25
ُِلٞ٣إاالٛالعػًِ٠بكخاُزوبه٣وٝأُؼِٓٞبدٝاُج٤بٗبداُٞاهكحٖٓأُٞظلٖٝ٤ػِ٠روبه٣واُزؾو٤ن
ك٢أُقبُلبداُزُٜ٢بَٓبًثبألٓٞهأُبُ٤خٝاإلكاه٣خُٚٝإٔ٣طِتري٣ٝلٙثٌَٓب٣و٣لاالٛالعػِٚ٤
ٖٓٓؼِٓٞبدٝاٚ٣بؽبدٖٓعٔ٤غاُلٝائواُؾٌ٤ٓٞخٓٔبُٚػالهخثؤػٔبُٜب .
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ِبظح ()26
٣وكغ هئ ٌ٤اُلٞ٣إ روبه٣و هثغ ٍ٘٣ٞخ أ ٝػ٘ل اُطِت ٓز٘ٔٚخ ٗز٤غخ رؾو٣برٝ ٚكهاٍبرٝ ٚأثؾبصٚ
ٓٝوزوؽبرٝٚأُقبُلبدأُورٌجخٝأَُئ٤ُٝخأُزورجخػِٜ٤بٝأُالؽظبدٝاُز٤ٕٞبدثْؤٜٗباُ٠هئٌ٤
اَُِطخاُ٤٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼٓٝ٢غٌِاُٞىهاءالرقبمٓبِ٣يّثْؤٜٗب.
ِبظح ()27
  1رزْأػٔبٍاُوهبثخك٢أ١عٜخاكاه٣خُِزؾونٖٓٓلٟر٘ل٤نأؽٌبّٝهٞاػلأُؾبٍجخاُؾٌ٤ٓٞخٓٝلٟ
اُزياّاُغٜبداإلكاه٣خك٢ر٘ل٤نأُٞاىٗخاُؼبٓخَُِِطخاُ٤٘ٛٞخٝرؤّ٤وارٜبٝرَغَٝ٤رج٣ٞتاُؼِٔ٤بد
أُبُ٤خاُز٢رغوٜ٣ب.2 .رزْ أػٔبٍاُوهبثخ أُبُ٤خػِ٠اُٖوفٝػِٗ٠ظْاُٚجٜاُلافِ٢ثٔبٖٔٚ٣
اظٜبه ٝرؾِ َ٤اُ٘زبئظ اُز ٢رؼجو ػٜ٘ب أُواًي أُبُ٤خ ٝاُؾَبثبد اُقزبٓ٤خ ُٜن ٙاُغٜبد ثؾ٤ش رؼط٢
ٕٞهحؽو٤و٤خُٜب .
ِبظح ()28
ػِ٠اُلٞ٣إرولْ٣روبه٣وفبٕخثْؤٕثؼ٘أَُبئَماداأل٤ٔٛخاُز٢رَزٞعتٍوػخاُ٘ظوكٜ٤باُ٠
ًَٖٓهئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخٝأُغٌِاُزْو٣ؼٓٝ٢غٌِاُٞىهاءٝاُٞى٣وأُقزٔ .
ِبظح ()29
ٝكوب ألؽٌبّ اُوبُِٗ ٕٞلٞ٣إ كٍ ٢جٓ َ٤جبّوح افزٖبٕبر ٚؽن ِٛت أ ٝاالٛالع أ ٝاُزؾلع ػِ ٠أ٣خ
ِٓلبد أ ٝث٤بٗبد أ ٝأٝهام أَٓ ٝز٘لاد أٓ ٝؼِٓٞبد أ ٝاُؾٖ ٍٞػِٕٞ ٠ه ٜٓ٘ب ٝمُي ٖٓ اُغٜخ
أُٞعٞكحكٜ٤بٛنٙأُِلبدأٝاُج٤بٗبدأٝاألٝهامأٝأَُز٘لادأٝأُؼِٓٞبدثٔبك٢مُياُغٜبداُز٢
رؼزجوًَمُيٍو١اُزلاًٍٝٝنُياٍزلػبءٖٓ٣ؤٍٟبعأهٞاُ .ْٜ
ِبظح ()30
ٝكوبألؽٌبّاُوبُِٕٗٞلٞ٣إإٔ٣طِتٖٓعٜخاالفزٖبٓٝهقأُٞظقػٖأػٔبٍٝظ٤لزٚأٝاثؼبكٙ
ػٜ٘بٓئهزبامارجٖ٤إٔٝعٞكٙػِ٠هأًػِٔٚ٣ٚوثبعواءاداُزؾو٤ن .

اٌفًً اٌؽاثغ
اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌؽلبثخ اٌعٛ٠اْ
 
ِبظح ()31
ٝكوب ألؽٌبّ ٛنا اُوبٗ ٕٞرقٚغ ُوهبثخ اُلٞ٣إ اُغٜبد اُزبُ٤خ .1 :هئبٍخ اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ ٝأُئٍَبد
اُزبثؼخُٜب 2.هئٌٝ٤أػٚبءٓغٌِاُٞىهاءٖٓٝك٢ؽٌٔ 3.ْٜأُغٌِاُزْو٣ؼ٢ثٔبك٢مُي٤ٛئبرٚ
ٝاكاهار 4 .ٚاَُِطخ اُوٚبئ٤خ ٝاُ٘٤بثخ اُؼبٓخ ٝأػٚبإٛب ٞٓٝظلٛٞبٝ .5 .ىاهاد ٝأعٜيح اَُِطخ
اُ٤٘ٛٞخ .6 .هٞاد األٖٓ ٝاُْوٛخ ًٝبكخ األعٜيح األٓ٘٤خ ٝاُؼٌَو٣خ .7 .اُ٤ٜئبد ٝأُئٍَبد اُؼبٓخ
ٝاأل٤ِٛخ ٝاُ٘وبثبد ٝاُغٔؼ٤بد ٝاالرؾبكاد ثغٔ٤غ أٗٞاػٜب َٓٝز٣ٞبرٜب  ٖٓٝك ٢ؽٌٜٔب .8 .أُئٍَبد
ٝاُْوًبد اُز ٢رٌِٜٔب أ ٝرَب ْٛاَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ كٜ٤ب أ ٝرزِوَٓ ٠بػلح ٜٓ٘ب أ ٖٓ ٝاُغٜبد أُبٗؾخ
َُِِطخاُ٤٘ٛٞخ. 9.أُئٍَبدٝاُْوًبداُز٢هفُٜٔبثبٍزـالٍأٝاكاهحٓوكنػبّ 10.اُ٤ٜئبد
أُؾِ٤خٖٓٝك٢ؽٌٜٔب. 11.كٔ٤بُْ٣وكثْؤٗٔٗٚفبٓرَو١أؽٌبّٛنااُوبٕٗٞػِ٠اُغٜبداُز٢
رز ٖٔٚاُوٞاٗ ٖ٤أ ٝاألٗظٔخ أ ٝاُِٞائؼ أ ٝاُوواهاد اُٖبكهح ثْؤٜٗب هٞاػل فبٕخ٣ٝ 12 .طِن ػِ٠
اُ٤ٜئبدٝاُلٝائوٝاُٞؽلاداُز٢رَو١ػِٜ٤بأؽٌبّٛنااُوبٗ"ٕٞاُغٜبداإلكاه٣خ" .
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اٌفًً اٌطبِف
اٌزؿاِبد اٌدٙبد اٌطبضؼخ ٌؽلبثخ اٌعٛ٠اْ
ِبظح ()32
رولّٝىاهحأُبُ٤خاُ٠اُلٞ٣إروو٣واٜٗب٣خًَهثغٍ٘خٓلٖالٓٝؾِالُٙٞغأُٞاىٗخاُؼبٓخ٣ٝزٖٔٚ
اُزوو٣و اُزطٞهاد أُبُ٤خ ٝارغبٛبد ؽوًخ اإل٣واكاد ٝاُ٘لوبد ٓوبهٗخ ٓغ اُزٞهؼبد ًٝنُي رلَ٤و
االٗؾواكبد اُٜبٓخٝرؾِ َ٤رلكناُ٘ولٝرؤص٤وٛن ٙاُزطٞهادػِ ٠اُٙٞغأُبُ٢اُؼبّ َُِِطخاُ٤٘ٛٞخ.
َ٣ٝزؼوٗاهزواؽبداإلعواءاداُزٖؾ٤ؾ٤خأُ٘بٍجخالٍزؼبكحاُزٞاىٕأُبُ .٢
ِبظح ()33
رُؼلٝىاهحأُبُ٤خؽَبثبدٓٞؽلحرٔ٤ٜل٣خُِٔؼبٓالداُؼبّٝرولٜٓباُ٠اُلٞ٣إك٢ؿٍٕٞٚزخأّٜو
ٖٓأهلبٍاَُ٘خأُبُ٤خٝ.رجٖ٤اُؾَبثبدٖٔٙأّ٤بءأفوٟأهٕلحاالكززبػٝاإلهلبٍُِٖ٘لٝمأُٞؽل
ٝاُٖ٘بك٣ن اُقبٕخٝ ،رلبٕ َ٤اُؼِٔ٤بد أُبُ٤خ اُز ٢رٔذ ُٔٞاعٜخ اُؼغي أُبُ" ٢إ ٝعل" ٕٝبك٢
اُل ٖ٣اُؼبّ أُؾِٝ ٢األع٘جٝ ،٢رنًو اُؾَبثبد أٚ٣ب اُوو ٗٝأُؼطبح فالٍ اَُ٘خ ٝاالُزيآبد
أُورجطخثٜبٝاُ٘برغخػٜ٘ب .
ِبظح ()34
ػِ٠أٍبًاُؾَبثبداُزٔ٤ٜل٣خأُؼلحثٔٞعتأُبكح()33رؼلٝىاهحأُبُ٤خَٓٞكحاُؾَبةاُقزبٓ٢
ٝرولٜٓب اُ ٠اُلٞ٣إ فالٍ ٍ٘خ ٖٓ ٜٗب٣خ اَُ٘خ أُبُ٤خ ُلهاٍزٜب ٝهكغ ٓالؽظبر ٚثْؤٜٗب اُ ٠أُغٌِ
اُزْو٣ؼ .٢
ِبظح ()35
ػِ٠أُلهوٖ٤أُبُٖ٤٤ك٢أُواًيأُبُ٤خًبكخاثالؽاُلٞ٣إثغٔ٤غاُؾبالداُز٣٢زٖٔٚاُٖوفكٜ٤ب
ٓقبُلخٓبُ٤خٝ،مُيفالٍٓلحأهٖبٛبأٍجٞػبٕٖٓربه٣ـٝهٞػٜب .
ِبظح ()36
ػِٓ٠ل٢ٙٞاإلٗلبمك٢أُواًيأُبُ٤خًبكخٝعٔ٤غاُغٜبداألفوٟاُقبٙؼخُوهبثخاُلٞ٣إ،اثالؿٚ
ثٔب٣وغكٛ٢نٙاُغٜبدٖٓٝهبئغاالفزالً،أٝاَُوهخ،أٝاُزجل٣ل،أٝاإلرالف،أٝاُؾو٣ن،أٝاإلٔٛبٍ،
ٓٝبك٢ؽٌٜٔبّٞ٣،اًزْبكٜبٝ،ػِْٜ٤أٚ٣بإٔٞ٣اكٞااُلٕٞ٣ثبُوواهاداُٖبكهحثْؤٜٗبكٞهٕلٝهٛب
ًٝنُي :أٞٓ .اكبح اُلٞ٣إ ثبُج٤بٗبد ٝأُئّواد اُالىٓخ ُٔزبثؼخ ر٘ل٤ن فطخ رو ْ٣ٞاألكاءٛ ،جوب ُِ٘ظْ
ٝاُ٘ٔبمط  اُز٣٢ؼلٛباُلٞ٣إ.ة.اُوكػِٓ٠الؽظبداُلٞ٣إفالٍّٜوٖٓربه٣ـاثالؽٛنٙاُغٜبد
ثٜب .ط .ري٣ٝل اُلٞ٣إ ثغٔ٤غ اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ ٝاُِٞائؼ ٝاُوواهاد ٝاُزؼِٔ٤بد اُز ٢رٖلهٛب ٛنٙ
اُغٜبد .
ِبظح ()37
ػِ ٠اُغٜبد اُز ٢رو ّٞثز٘ل٤ن ْٓوٝػبد اٍزضٔبه٣خ رٌ ٕٞاَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ ٛوكب أّ ٝوٌ٣ب كٜ٤ب ٓٞاكبح
اُلٞ٣إثٖٞهحػٖاُؼوٞكٝاالرلبه٤بدٝأُ٘بهٖبدٌَُْٓوٝعاٍزضٔبهًٝ١نُيثؤ٣خرؼل٣الدرطوأ
ػِٜ٤بأص٘بءر٘ل٤نأُْوٝع .
ِبظح ()38
٣وٞٓ ّٞظل ٞاُلٞ٣إ ثؤػٔبُ ْٜكٌٓ ٢برج ،ْٜأ ٝكٌٓ ٢برت اُغٜبد ماد اُؼالهخ ،أ ٝك٤ٓ ٢بك ٖ٣اُؼَٔ،
ٝػِ٠اُغٜبداُقبٙؼخُوهبثخاُلٞ٣إر٤ٜئخأٌُبٕاُالىُّْٜكٌٓ٢برجٜب،ػ٘لٓب٣طِتٜٓ٘بمُي .
ِبظح ()39
ػِ٠اُغٜبداُٞاهكحثبُج٘لٖٓ)8،7(ٖ٣أُبكح(ٖٛٓ)31نااُوبٗ،ٕٞػوٗٓالؽظبداُلٞ٣إػِ٠
ٓغبٌُاكاهرٜبفالٍّٜوػِ٠األًضوٖٓربه٣ـاثالؿٜبثٜبٝػِ٠اُغٔؼ٤بداُؼٔ٤ٓٞخؽبٍاٗؼوبكٛب .
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اٌفًً اٌكبظـ
اٌّطبٌفبد اٌّبٌ١خ ٚاإلظاؼ٠خ
ِبظح ()40
ٝكوب ألؽٌبّ ٛنا اُوبٗ٣ ٕٞؼل ٓقبُلخ ٓبُ٤خ ٓب ٓ .1 :٢ِ٣قبُلخ اُوٞاػل ٝاإلعواءاد أُبُ٤خ أُٖ٘ٓٞ
ػِٜ٤ب ك ٢اُوٞاٗٝ ٖ٤األٗظٔخ أ ٝاُِٞائؼ اُ٘بكنح ماد اُؼالهخٓ .2 .قبُلخ اُوٞاػل ٝاإلعواءاد ٝاألؽٌبّ
اُقبٕخ ثز٘ل٤ن هبٗ ٕٞأُٞاىٗخ اُؼبٓخ َُِِطخ اُ٤٘ٛٞخٓ .3 .قبُلخ اُوٞاػل ٝاإلعواءاد اُقبٕخ
ثبُْٔزو٣بد ٝأُج٤ؼبد ٝاكاهح أَُزٞكػبد ،ثٔب كٜ٤ب رِي أُزؼِوخ ثبُ٘ظْ ٝاألؽٌبّ أُبُ٤خ ٝأُؾبٍج٤خ
اَُبه٣خ ثٜنا اُْؤٕ ًَ .4 .رٖوف ٣زو رت ػِٕ ٚ٤وف ٓجِؾ ٖٓ أٓٞاٍ اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخثـ٤و ؽن أٝ
٤ٙبع ؽن ٖٓ اُؾوٞم أُبُ٤خ َُِِطخ اُ٤٘ٛٞخ ،أ ٝأ ٖٓ ١اُغٜبد اُقبٙؼخ ُوهبثخ اُلٞ٣إ .5 .ػلّ
ٓٞاكبحاُلٞ٣إثٖٞهحٖٓاُؼوٞكأٝاالرلبه٤بدأٝأُ٘بهٖبداُز٢رٞعجٜبأؽٌبّٛنااُوبٗ.6.ٕٞػلّ
ٓٞاكبحاُلٞ٣إثبُؾَبثبدٝأَُز٘لادأُئ٣لحُٜبك٢أُٞاػ٤لأُووهحأٝثٔب٣طِجٖٓٚأٝهامأٝث٤بٗبد
أ ٝهواهاد أٓ ٝؾبٙو عَِبد أٝ ٝصبئن أ ٝؿ٤وٛب ٓٔب  ُٚ ٌٕٞ٣اُؾن ك ٢كؾٖٜب أٓ ٝواعؼزٜب أٝ
االٛالعػِٜ٤بٝكوبألؽٌبّاُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()41
ٝكوبألؽٌبّٛنااُوبٗ٣ٕٞؼلٓقبُلخاكاه٣خٓب.1:٢ِ٣ػلّاُوكػِٓ٠الؽظبداُلٞ٣إأٓٝواٍالرٚأٝ
اُزؤفوك٢اُوكػِٜ٤بكٕٝػنهٓوجٍٞػٖأُٞاػ٤لأُووهحكٛ٢نااُوبٗ٣ٝ،ٕٞؼزجوك٢ؽٌْػلّاُوك
اإلعبثخ ثطو٣وخ اُـوٗ ٜٓ٘ب أُٔبِٛخ أ ٝاُزَ٣ٞق .2 .افلبء ث٤بٗبد ٣طِجٜب اُلٞ٣إ ،أ ٝاالٓز٘بع ػٖ
رولٜٔ٣باُ،ٚ٤أٝهك٘اٛالػٚػِٜ٤بٜٔٓ،بًبٗذٛج٤ؼزٜبًٝنُياالٓز٘بعػٖر٘ل٤نِٛتاالٍزلػبء.3.
اُزؤف٤وكٕٓٝجوه،ك٢اثالؽاُلٞ٣إفالٍأُٞػلأُؾلككٛ٢نااُوبٗ،ٕٞثٔبرزقنٙاُغٜخأُقزٖخك٢
ّؤٕأُقبُلخاُز٢رجِؾاُٜ٤ب.4.اُزوٖ٤وك٢اُؼَٔاإلكاه،١أٝك٢اكاهحأُوكناُؼبٍّٞ5.ءاألكاءأٝ
اإلٔٛبٍك٢أكاءاُٞظ٤لخٓ.6.قبُلخاُزؼِٔ٤بدأٝاُوواهادماداُؼالهخاُٖبكهحػٖاُلٞ٣إ .
ِبظح ()42
ٝ  1كوبألؽٌبّاُوبًَٕٗٞٓٞظق٣ورٌتأ٣بٖٓأُقبُلبدأُبُ٤خأٝاإلكاه٣خ،أَ٣ٝبْٛك٢اهرٌبثٜب،
أٝ  ََٜ٣ٝهٞػٜب،أ٣ٝزَزوػِٓ٠ورٌجٜ٤ب،أ٣ٝوٖوك٢اإلثالؽػٜ٘ب٣،ؼبهترؤك٣ج٤بٓ،غػلّاإلفالٍ
ثبهبٓخاُلػٟٞاُغيائ٤خأٝأُلٗ٤خٝكنألؽٌبّاُوبٗ.2.ٕٞرزقناُغٜبدأُقزٖخٓبِ٣يّٖٓاعواءاد
الٍزوكاكأُجبُؾاُز٢رْٕوكٜبكٕٝٝعٚؽن.3.اُياّأُقبُقثوكأُجبُؾأُقزَِخ،أٝاُز٢رَجت
ك٤ٙ٢بػٜبػِ٠في٘٣خاَُِطخاُ٤٘ٛٞخ،أٝأٖٓ١اُغٜبداألفوٟاُقبٙؼخُوهبثخاُلٞ٣إ .
ِبظح ()43
ال٣ؼل٠أُٞظقٖٓاُؼوٞثخاُزؤك٣ج٤خ،اٍز٘بكااُ٠أٓوهئ،َٚ٤االاماصجذإٔاهرٌبثٚأُقبُلخًبٕر٘ل٤نا
ألٓوًزبثٕ٢بكهآُٖٚ٤هئٝ،َٚ٤ػِ٠اُوؿْٖٓه٤بٓٚثز٘جٛٚ٤نااُوئًٌ٤زبثخاُ٠أُقبُلخٝ،كٛ٢نٙ
اُؾبُخرٌٕٞأَُئ٤ُٞخػِٖٓ٠إٔلهاألٓو .
ِبظح ()44
ػ ِ ٠عٔ٤غ اُغٜبد اُقبٙؼخ ُوهبثخ اُلٞ٣إ ،اثالؽ اُلٞ٣إ كٞه اًزْبكٜب أل٣خ ٓقبُلخ ٓبُ٤خ ا ٝاكاه٣خ
ُلٜ٣ب،أٝأ١ؽبكسّٖٓؤٗٚإٔرزورتػِٚ٤فَبهحٓبُ٤خَُِِطخاُ٤٘ٛٞخ،أ٤ٙٝبعؽنٖٓؽوٞهٜب،أٝ
٣ؼوٗإُٜٔٞباُضبثزخأٝأُ٘وُٞخُِ٤ٚبعأٝاُزِقػِ٠أٝ١عٝ،ٚمُيالرقبماالعواءاداُٞاعجخٛجوب
ُٜنااُوبٗٝ،ٕٞكٕٝافالٍثٔب٣غتإٔرزقنٙرِياُغٜبدٖٓاعواءادأفو .ٟ
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اٌفًً اٌكبثغ
ٔظبَ اٌّٛﻅف ٓ١ف ٟاٌعٛ٠اْ
ِبظح ()45
ْ٣زو ٛك٣ ٖٔ٤ؼٞٓ ٖ٤ظلب ك ٢اُلٞ٣إ ٓب  .1 :٢ِ٣إٔ  ٌٕٞ٣كَِط٤٘٤ب .2 .إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣م ١ٝاٌُلبءح
ٝاالفزٖبٖٓٓ.3.أُْٜٞكُٚثبُ٘ياٛخٝؽَٖأَُؼخ.4.أالٌٕٞ٣هلأكٖٖٓٓ٣ؾٌٔخٓقزٖخك٢
أ٣خع٘ب٣خأٝك٢ع٘ؾخٓقِخثبُْوفأٝاألٓبٗخأٝعؤ٣خٖٓعوائْاألٓٞاٍ .
ِبظح ()46
ال٣غٞىُوئٌ٤اُلٞ٣إٗلةأٖٓ١أُٞظلٖ٤ك٢اُلٞ٣إُِو٤بّٓئهزبأٝثٌَْكائْثؼَٔٓؼٖ٤ك٢أ٣خ
عٜخؽٌ٤ٓٞخأٝؿ٤وؽٌ٤ٓٞخ .
ِبظح ()47
٣ٌُٖٕٔٞ٣لْٜٙٞهئٌ٤اُلٞ٣إٕلخاُٚجط٤خاُوٚبئ٤خكٔ٤ب٣زؼِنثبٗغبىأػٔبٍٝظ٤لزْٜٝكوبألؽٌبّ
ٛنااُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()48
ْ٣وفهئٌ٤اُلٞ٣إػِ٠أػٔبٍاُلٞ٣إًبكخٖ٣ٝلهاُزؼِٔ٤بدٝاُوواهاداُز٣٢طِجٜبٍ٤واُؼَٔك .ٚ٤
ِبظح ()49
ر٘ظْروبه٣وًلب٣خاألكاءُِٔٞظلٖ٤ثالئؾخأٗٝظبّٖ٣لهثوواهٖٓهئٌ٤اُلٞ٣إ .
ِبظح ()50
ًَٖٓ٣ؼَٔك٢اُلٞ٣إ٣ٝقوطػِٓ٠وز٠ٚاُٞاعتك٢أػٔبٍٝظ٤لزٚأ٣ٝظٜوثٔظٜوٓقَثْوف
اُٞظ٤لخ أَُ٘لح اُ٣ ٚ٤ؼبهت رؤك٣ج٤ب ٝمُي ٓغ ػلّ اإلفالٍ ثبهبٓخ اُلػ ٟٞاُغيائ٤خ أ ٝأُلٗ٤خ ػ٘ل
االهزٚبءٝال٣ؼلٖٓ٠اُؼوٞثخاٍز٘بكااُ٠أٓوهئَٚ٤ك٢اُؼَٔاالاماأصجذإٔاهرٌبثٚأُقبُلخًبٕ
ر٘ل٤ناألٓوٌٓزٞةثنُيٕبكهآُٖٚ٤هئَٚ٤أُجبّوثبُوؿْٖٓر٘جًٜٚ٤زبثخاُ٠أُقبُلخٝكٛ٢نٙ
اُؾبُخرٌٕٞأَُئ٤ُٞخػُِٖٓ ٠لهاألٓو .
ِبظح ()51
رؼزجو أُؼِٓٞبد ٝاُج٤بٗبد ٝاُٞصبئن اُز٣ ٢طِغ ػِٜ٤ب اُؼبِٓ ٕٞك ٢اُلٞ٣إ ثؾٌْ ٝظبئلٝ ْٜك٤ٍ ٢بم
ه٤بْٜٓثؤػٔبٍاُوهبثخأُبُ٤خٝاإلكاه٣خأٝثَججٜب،أٜٗبٍو٣خٝ،إٔ٣غو١اُزلاٍٝثٜبػِٛ٠نااألٍبً،
ٝإٔالرلْ٠أ ٝرجوىأَٔ٣ ٝؼُِـ٤وثبالٛالعػِٜ٤باال ُِوٚبءك٢كػٟٗٞبعٔخػٖ أػٔبٍاُوهبثخ
أُبُ٤خأٝاإلكاه٣خكوُِٝ،ٜغٜخأُقزٖخثبُلٞ٣إأٝأُوعغاُؤٍ٢اُن١روكغاُٚ٤روبه٣وٝٙر٤ٕٞبرٚ
ٗٝزبئظأػٔبُٚثٔوز٠ٚأؽٌبّٛنااُوبٕٗٝٞمُيرؾذٛبئِخأَُئ٤ُٝخاُزؤك٣ج٤خٝاُغيائ٤خ .
ِبظح ()52
ال٣غٞىرٞه٤غأٖٓ١اُؼوٞثبداُزؤك٣ج٤خاالثؼلٍٔبعأهٞاٍأُٞظقك٢اُلٞ٣إٝككبػٌٕٞ٣ٝٚهواه
هئٌ٤اُلٞ٣إك٢مُيًزبث٤بَٓٝججبٝثؼلرٌَُْ٤غ٘خرؾو٤ن .
ِبظح ()53
رَو١ػِ٠أُٞظلٖ٤ك٢اُلٞ٣إأؽٌبّهبٕٗٞاُقلٓخأُلٗ٤خكٔ٤بُْ٣وكثْؤٗٔٗٚكٛ٢نااُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()54
٣ . 1ئك ١هئ ٌ٤اُلٞ٣إ ٗٝبئج ٚهجَ ٓجبّوح اُؼَٔ اُ ٖ٤ٔ٤اُوبٗ٤ٗٞخ اُزبُ٤خ أٓبّ هئ ٌ٤اَُِطخ اُ٤٘ٛٞخ
ٝأُغٌِ اُز ْو٣ؼ" .٢أهَْ ثبهلل اُؼظ ْ٤إٔ أه ّٞثؼِٔ ٢ثبفالٓ ٝأٓبٗخ ٝإٔ أفلّ  ٢٘ٛٝثْوف ٝأال
أفبُقاُوٞاٖٗٝ٤األٗظٔخأُؼٍٔٞثٜبك٢اَُِطخاُ٤٘ٛٞخ"٣ٝ.2ئكٞٓ١ظلٞاُلٞ٣إ اُٖ٤ٔ٤اُوبٗ٤ٗٞخ
أٓبّهئٌ٤اُلٞ٣إ .
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ِبظح ()55
ػِ٠هئٌ٤اُلٞ٣إإٔ٣ولّاهواهاثبُنٓخأُبُ٤خاُقبٕخثٝٚثيٝعٝٚثؤٝالكٙاُوٖوٓلٖالكًَٓٚ٤ب
ٌِٖٕٓٞٔ٣ػوبهاد٘ٓٝوٞالدٝأٍٍْٜ٘ٝلادٝأٓٞاٍٗول٣خك٢اُلافَٝاُقبهطٓٝبػِْٖٜٓ٤كٕٞ٣
اُ ٠أُؾٌٔخ اُؼِ٤ب اُز ٢رٚغ اُزور٤جبد اُالىٓخ ُِؾلبظ ػٍِ ٠و٣زٜب ٝرجوٍ ٠و٣خ ٝال ٣غٞى االٛالع
ػِٜ٤باالثبمٕٜٓ٘بػ٘لاالهزٚبء .
اٌفًً اٌثبِٓ
أزىبَ أزمبٌ١خ ٚضزبِ١خ
 
ِبظح ()56
رئٍٔٓٝزٌِبد٤ٛئخاُوهبثخاُؼبٓخأُْ٘ؤحثبُوبٕٗٞههْ(َُ٘)17خٞٓٝ 1995ظلٛٞباُ٠كٞ٣إاُوهبثخ
أُبُ٤خٝاإلكاه٣خأُْ٘ؤثٔوز٠ٚأؽٌبّٛنااُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()57
رَو١كٔ٤ب٣زؼِنثؤٜٓ١بّأٝأٓٞهأفوٟرلفَٖٔٙافزٖبٕبداُلٞ٣إ٣ُْٝوكُٜبٗٔكٛ٢نا
اُوبٕٗٞاُوٞاٖٗ٤األفوٟأُؼٍٔٞثٜبك٢اَُِطخاُ٤٘ٛٞخ .
ِبظح ()58
ِ٣ـ٠هبٗ٤ٕٛٞئخاُوهبثخاُؼبٓخههْ(َُ٘)17خٝ 1995اُوواهههَُْ٘ 22خ 1994ثْؤٕاْٗبء٤ٛئخ
اُوهبثخاُؼبٓخًٔبِ٣ـًَ٠ؽٌْ٣قبُقأؽٌبّٛنااُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()59
ٖ٣له ٓغٌِ اُٞىهاء ث٘بء ػِ ٠اهزواػ اُلٞ٣إ ٝثؼل اُزَ٘٤ن ٓغ ُغ٘خ أُٞاىٗخ اُؼبٓخ ك ٢أُغٌِ
اُزْو٣ؼ٢اُِٞائؼٝاألٗظٔخاُالىٓخُز٘ل٤نأؽٌبّٛنااُوبٗ .ٕٞ
ِبظح ()60
ػِ٠عٔ ٤غاُغٜبدأُقزٖخًَكٔ٤ب٣قٖٚر٘ل٤نأؽٌبّٛنااُوبٗ٣ٕٝٞؼَٔثٚثؼلصالصٓٞ٣ٖ٤بٖٓربه٣ـ
ْٗوٙك٢اُغو٣لحاُؤٍ٤خ .


ٕله ثٔل٘٣خ هاّ هللا ثزبه٣ـ /27 :كَٔ٣جو٤ٓ 2004 /الك٣خ .أُٞاكن /15 :م ٝاُوؼلحٛ 1425 /غو٣خ.
هٝؽ٢كزٞػهئٌ٤اَُِطخاُ٤٘ٛٞخاُلَِط٤٘٤خ
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