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 إلاهداء

 "501( التىبة "قل إعملىا فسيري هللا عملكم ورسىله واملؤمنىن )قال تعالى 
   

ا ، شكرس إلهي الًطيب الليل إالا
ا
وال ، والجطيب اللحظاث إال بركس ، بطاعخك والًطيب النهاز إال

 وال جطيب الجىت إال بسؤيخك، جطيب آلاخسة إال شعفى 

  هللا جل جالله

اطيدها وا ،هبي السحمت وهىز العاملين وهصح ألامت ،مً بلغ السطالت وأدي ألاماهت إلى

 "صلى هللا عليه وطلم"محمد 

 ليظقيني قطسة حبمً جسع الرأض فازا إلى
ً
ذ أهامله ليقدم لىا لحظت طعادة، غا

ا
  ،إلى مً كل

  إلى مً حصد ألاشىا  عً دزبي ليمهد لي طسيق العلم

 والدي العصيص( (القلب الربير إلى

ا،إلى زمص الحب وبلظم الكفاء، مً أزضعخني الحب والحىان إلى

ا،زوحي مكسقت في دزب الحياة خبقىجمىحني حبها بال مقابل، وحغصل ألامل في قلبي فالتي  إلى

 في دعاء مخصل با إلى
ً
 ،لظماء، فكان دعاؤها عىىان دزبيالتي جحملني دائما

ا)والدحي الحبيبت (القلب الىاصع بالبياض إلى

  ،الحياةوشسيرتي في  ،يإلى زفيقت دزب كل الحب

 خطىة بخطىة، مً طازث معي هحى الحلم إلى

  مً جقدظم معي الىجاح والخقدم لىإ

.. بإذن هللاوطي
ً
  بقى معا

 شوجتي العصيصة: منى
ً
اجصا  هللا خيرا

اتهاراث أكبادي، وهىز حياحي وشيىفل لىإ

اأبىائي ألاعصاء: ًحيي، أحمد، ًازا

، ، عبد السؤوف(يخىاوي)طامإم طقائي شعد هللا.. وأهخم املطس فأهخ..…حبتي أأحبائي وا إليكم

ا(وغمخىاحي)زاهيا، أماوي، أمل، هدًل، عبير، أوا

اطماعيل(إم أزوح جدحي الغاليت)أم شحدة، وا لىإ

اخىالي وخاالحيأأعمامي وعماحي.... وا لىإ

ازوح خالي الكهيد املهىدض القائد)اطماعيل أبى شيب( لىإ

اطسائىا البىاطل، وجسحاها امليامينأأزواح شهدائىا الابطال، وا لىإ

الى أصدقائي وشمالئي جميعا في العمل والدزاطتإ
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 شكر وتقدير

هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد إماـ األنبياء وسيد  الحمد
 الخمؽ أجمعيف، وبعد

ثمج صدري أف أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف إلى رني ويُ نطالقًا مف العرفاف بالجميؿ، فإنو ليسُ ا
إلدارة والسياسة "رئيس أكاديمية ا : محمد المدىوناذي القدير ومشرفي الفاضؿ الدكتوأست

ما توانى يومًا عف مد يد العوف لي في ني مف منافع عممو بالكثير، و مدأالذي و  لمدراساات العميا"،
ف يسره في دربي ويسر بو وحمدًا هلل بأ فنعـ القدوة دكتورنا الفاضؿ أبا مصعب، كافة المجاالت،

  أف يطيؿ اهلل بعمره. أسأؿ اهللأمري و 

الرائدة أكاديمية اإلدارة والسياسة  أكاديميتيوالعرفاف إلى  بجزيؿ الشكر وأتقدـ كذلؾ 
لى طاقـ  أحمد  /الدكتور الفاضؿأخص بالذكر محاضرييا وموظفييا، و لمدراسات العميا بغزة، وا 

لنا طيمة فترة الدراسة، لرئيس األكاديمية"، والذي كاف مساندًا  "النائب األكاديمي السابؽ ةالوادي
 في تسييؿ أمورنا حتى نصؿ إلى ىذه المرحمة، فمو كؿ الشكر والتقدير.لحظة واحدة  وما توانى
أيمن الدكتور  المناقش الخارجي ،نة المناقشة الموقريفوالشكر موصوؿ ألعضاء لج 
عمى ما تكبداه مف عناء في قراءة دراستي  ،ىاني غانم، والمناقش الخارجي الدكتور راضي

ثرا ر فني االيشر حيث  ،ئيا بمقترحاتيـالمتواضعة وا   اداتيما.شستماع لنصائحيما وا 
كما وأتقدـ بالشكر والتقدير إلى عائمتي الغالية )أمي، أبي، إخواني( جميعًا، والشكر لزوجتي 
الغالية عمى وقوفيا بجانبنا وتحمميا معنا معاناة الدراسة لياًل ونيارًا...فمكـ جميعًا كؿ الشكر 

 والتقدير.
بجزير الشكر إلى كؿ مف ساىـ في مسيرتي العممية  وفي الختاـ، ال يفوتني أف أتقدـ 

 وساعدني في ىذه الرسالة.
 

 الباحث
 محمد شحدة إبراىيم
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 الممخص

واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في النيابة العامة بفمسطين ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى "
المنيج  تـ استخداـ ابناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي سعت لتحقيقي"، و وسبل تعزيزىا

عمد الباحث إلى تطبيؽ أسموب المسح الشامؿ لجميع العامميف في النيابة و ، الوصفي التحميمي
أو  ،أو رؤساء النيابة ،أو مساعديو ،سواء مف يشغؿ وظيفة نائب عاـ ،العامة في قطاع غزة

ويقدر عدد مجتمع  ،إضافة إلى الموظفيف اإلدارييف ،معاونيف النيابة العامة ، أووكالء النيابة
  %.76.66استبانة بنسبة  138وتـ استرجاع ( مفردة، 180الدراسة بحوالي )

بينت الدراسة بأنو يتـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في النيابة : وخرجت الدراسة بالنتائج التالية
 توصمت الدراسة أيضًا إلى وجودو ، ( بصفة عامة76.98%العامة في قطاع غزة بنسبة)

ال توجد فروؽ و ، (71.78تواجو النيابة العامة في تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد بنسبة)% صعوبات
( في استجابات أفراد العينة تجاه تطبيؽ α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، المسمى الوظيفي، معايير الحكـ الرشيد تعزى لممتغيرات الديموغرافية )الجنس، المؤىؿ العممي
في استجابات  (α≤ 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ؿ(، مكاف العم

ال توجد فروؽ ذات و لمتغير سنوات الخبرة،  أفراد العينة تجاه تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى
في استجابات أفراد العينة تجاه الصعوبات  (α≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

غيرات الديموغرافية )الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، سنوات والمعيقات تعزى لممت
 الخدمة، مكاف العمؿ(.

 : وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بما يمي
رعاية األفكار والطاقات اإلبداعية مف أعضاء نيابة وموظفيف، وذلؾ لموصوؿ إلى األىداؼ  .1

 .المراد تحقيقيا لدى النيابة العامة
ال يتأثر باالنقساـ السياسي امة عف التجاذبات السياسية بحيث لنيابة العإبعاد العمؿ في ا .2

 الفمسطيني الداخمي.
ر لمعامميف والمواطنيف بصورة كرامة أكبمؿ في النيابة العامة لضماف صوف تطوير بيئة الع .3

 .مف الواقع الحالي أفضؿ
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Abstract 
The study aimed to identify the "Reality of the Application of the 

Standards of Good Governance in the Public Prosecution in Palestine 

and ways to strengthen them." Based on the nature of the study and the 

objectives it sought to achieve, the analytical descriptive approach was used, 

which is based on the study of the phenomenon as it exists in reality and is 

concerned as a precise description, In addition, the researcher sought to 

apply the comprehensive survey method to all employees in the Public 

Prosecution in the Gaza Strip, whether he is a public prosecutor or his 

assistants, heads of prosecution or prosecutors, assistants to the public 

prosecution, Based on unpublished statistics issued by the Department of 

Public Administration in 2017, 138 questionnaires were retrieved by 

76.66%. 

The study found that the standards of good governance are applied in the 

Public Prosecution in the Gaza Strip by (76.98%). In general, there are 

difficulties facing the Public Prosecution in applying the standards of good 

governance (71.78%). There are no statistically significant differences (Α, 

0.05 0.05) in respondents 'responses to the application of good governance 

criteria due to demographic variables (sex, academic qualification, job title, 

workplace), there are statistically significant differences at the level of α 

0.05 0.05 in respondents' responses to Application of Good Governance 

Standards Due to variable years of experience, there are no differences 

Statistical significance at the level of α 0.05 0.05) in respondents' responses 

to difficulties and handicaps attributed to demographic variables (gender, 

academic qualification, job title, years of service, place of work). 

In the light of the results, the study recommended that: 

1. Sponsoring creative ideas and energies from prosecutors and employees, 

in order to reach the objectives to be achieved by the Public Prosecution. 

2. The exclusion of the work in the Public Prosecution from political 

quarrels so as not to be affected by the internal Palestinian political 

division. 

3. Developing the work environment in the Public Prosecution to ensure 

greater protection and dignity for workers and citizens 
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 ت اإلىداء
 ث شكر وتقدير
 ج الممخص

Abstract ح 
 خ قائمة المحتويات
 ر قائمة الجداوؿ

 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 3 أواًل: مشكمة الدراسة
 4 ثانيًا: أىداؼ الدراسة
 5 ثالثًا: أىمية الدراسة

 6 غيرات الدراسةرابعًا: مت
 7 خامسًا: فرضيات الدراسة

 7 سادسًا: حدود الدراسة
 8 سابعًا: مصطمحات الدراسة
 8 ثامنًا: صعوبات الدراسة

 الفصل الثاني: اإلطار النظري لمدراسة
 10 : النيابة العامةالمبحث األول

 11 أوال: التطور التاريخي لمنيابة العامة
 16 لمنيابة العامة ثانيًا: الطبيعة القانونية

 19 ثالثاً: مفيـو النيابة العامة
 20 رابعاً: تشكيؿ النيابة العامة

 24 خامسًا: اختصاصات النيابة العامة
 26 سادسًا: خصائص النيابة العامة

 32 : الحكـ الرشيدالمبحث الثاني
 32 أواًل: الحكـ الرشيد)تعريفو، أسبابو، أىدافو، شروطو(
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 40 ـ والحكـ الرشيدثانيًا: االسال
 43 ثالثًا: مراحؿ تطور الحكـ الرشيد

 46 رابعا: مبادئ الحكـ الرشيد
 47 خامسًا: معايير الحكـ الرشيد

 50 : النيابة العامة في فمسطيف وعالقتيا بمعايير الحكـ الرشيدالمبحث الثالث
 50 النيابة العامة والمشاركة

 51 النيابة العامة وسيادة القانوف
 52 لنيابة العامة والشفافية والمساءلةا

 54 النيابة العامة والعدؿ والمساواة
 55 النيابة العامة ومكافحة الفساد
 56 النيابة العامة والكفاءة والفعالية

 57 النيابة العامة والتوافؽ
 57 النيابة العامة والرؤية االستراتيجية

 57 دور النيابة العامة في تعزيز الحكـ الرشيد
 الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 59 الدراسات المحمية
 67 الدراسات العربية
 72 الدراسات األجنبية

 74 التعميؽ عمى الدراسات السابقة
 75 الفجوة البحثية

 الفصل الرابع: منيجية الدراسة
 77 منيجية الدراسة

 77 مصادر جمع البيانات
 78 مجتمع الدراسة وعينتو

 78 راسةأداة الد
 79 خطوات بناء االستبانة

 80 صدؽ االستبانة
 87 ثبات فقرات االستبانة
 88 األساليب اإلحصائية
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 الفصل الخامس: تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 90 التحميؿ الوصفي لمتغيرات الدراسة

 93 تحميؿ فقرات االستبانة واإلجابة عف أسئمة الدراسة
 120 راسةتحميؿ أبعاد محاور الد

 122 فرضيات الدراسة
 النتائج والتوصيات

 141 نتائج الدراسة
 143 توصيات الدراسة
 146 مقترحات الدراسة

 147 مقترح الخطة التنفيذية لتوصيات الدراسة
 156 قائمة المصادر والمراجع

 164 المالحق
 قائمة المحكميف
 استبانة الدراسة

 رسالة توزيع االستبانة
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 قائمة الجداول
 الصفحة الجدول

 79 جدوؿ ُيوضح عدد فقرات معايير الحكـ الرشيد
 80 جدوؿ ُيوضح مقياس االجابات

 81 (:صدؽ االتساؽ الداخمي لجميع فقرات البعد األوؿ: واقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد1جدوؿ رقـ )
 82 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد األوؿ: المشاركة2جدوؿ رقـ )
 82 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الثاني: سيادة القانوف3جدوؿ رقـ )
 83 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الثالث: الشفافية4جدوؿ رقـ )
 83 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الرابع: االستجابة5جدوؿ رقـ )
 83 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الخامس: التوافؽ6جدوؿ رقـ )

 84 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد السادس: العدؿ والمساواة7قـ )جدوؿ ر 
 84 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد السابع: الكفاءة والفعالية8جدوؿ رقـ )
 85 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الثامف: المساءلة9جدوؿ رقـ )
 85 ةيتيج(: صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد التاسع: الرؤية االسترا10جدوؿ رقـ )
 86 (: صدؽ االتساؽ الداخمي لممحور الثاني: الصعوبات والمعيقات11جدوؿ رقـ )
 87 (: يوضح معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( وكرونباخ ألفا12جدوؿ رقـ )
 90 تقسيـ األوزاف النسبية(: 13جدوؿ رقـ )
 91 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1(: يوضح اختبار التوزيع الطبيعي )14جدوؿ رقـ )
 92 (: البيانات الشخصية15جدوؿ رقـ )
 94 (: تحميؿ لفقرات البعد األوؿ: المشاركة16جدوؿ رقـ )
 97 (: تحميؿ لفقرات البعد الثاني: سيادة القانوف17جدوؿ رقـ )
 100 (: تحميؿ لفقرات البعد الثالث: الشفافية18جدوؿ رقـ )
 103 بعد الرابع: االستجابة(: تحميؿ لفقرات ال19جدوؿ رقـ )
 105 (: تحميؿ لفقرات البعد الخامس: التوافؽ20جدوؿ رقـ )
 107 (: تحميؿ لفقرات البعد السادس: العدؿ والمساواة21جدوؿ رقـ )
 109 (: تحميؿ لفقرات البعد السابع: الكفاءة والفعالية22جدوؿ رقـ )
 112 اءلة(: تحميؿ لفقرات البعد الثامف: المس23جدوؿ رقـ )
 115 (: تحميؿ لفقرات البعد الخامس: الرؤية االستراتيجية24جدوؿ رقـ )
 118 (: تحميؿ لفقرات المحور الثاني: الصعوبات والمعيقات25جدوؿ رقـ )
 120 (: تحميؿ أبعاد محاور الدراسة26جدوؿ رقـ )

 122 نس(: الفروؽ اإلحصائية بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لمج27جدوؿ )
 124 (: الفروؽ اإلحصائية بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لممؤىؿ العممي28جدوؿ )
 127 (: الفروؽ اإلحصائية بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لممسمى الوظيفي29جدوؿ )



 

 
  ز

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 لمعايير الحكم الرشيد

 131 (: الفروؽ اإلحصائية بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لسنوت الخبرة30جدوؿ )
 133 (: الفروؽ اإلحصائية بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لمكاف العمؿ31وؿ )جد

 136 (: الفروؽ اإلحصائية بيف الصعوبات والمعيقات تعزى لمجنس32جدوؿ )
 136 (: الفروؽ اإلحصائية بيف تطبيؽ الصعوبات والمعيقات تعزى لممؤىؿ العممي33جدوؿ )
 137 ف الصعوبات والمعيقات تعزى لممسمى الوظيفي(: الفروؽ اإلحصائية بي34جدوؿ )
 138 (: الفروؽ اإلحصائية بيف الصعوبات والمعيقات تعزى لسنوت الخبرة35جدوؿ )
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 م الرشيدلمعايير الحك

 انفصم األول: اإلطار انعاو نهذراست

  يمذيت:

لمسمطة بيف أطرافيا )التنفيذية  اً متوازن اً يتطمب بناء نظاـ سياسي ديمقراطي توزيع
بيف سمطات النظاـ السياسي الثالث، وتفعيؿ  والتشريعية والقضائية(، وتأميف عالقة تكاممية

واحتراـ كؿ منيا لالختصاصات الوظيفية المنوطة بالسمطة األخرى وفقا  ،الرقابة المتبادلة بينيا
لمقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة، واعتماد الشفافية في عمؿ كؿ منيا، ووجود نظـ 

اـ النزاىة الوطني لتقميؿ فرص الفساد، وال يأتي ذلؾ إال مساءلة فاعمة مما يوفر بيئة تؤسس لنظ
سيادة القانوف، و المساءلة، و مف خالؿ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد المتمثمة في )الشفافية، 

 التوافؽ(.و االستجابة، و الرؤية اإلستراتيجية، و الفعالية والكفاءة، و المساواة والعدؿ، و المشاركة، و 

عد أحد مرافؽ العدالة في دولة فمسطيف إلى جانب المجمس ف النيابة العامة تُ إوحيث 
ىذا اإلطار تنوب النيابة العامة عف المجتمع وتمثمو بيدؼ  ألعمى لمقضاء ووزارة العدؿ، وفيا

 ،واستقصائيا، والتحقيؽ في مالبساتيا ،ومحاربة الجريمة ،وصيانة سالمتو ،الحفاظ عمى أمنو
حالتيـ لممحاك ،ومالحقة مرتكبييا ميمة تمثيؿ ي الجية الوحيدة التي ُيعيد ليا ـ، كما أنيا ىوا 

 .(2017)المجمس األعمى لمقضاء:الحكومة أماـ القضاء

والنيابة العامة ُتعتبر خصمًا شريفًا في الدعوى الجزائية، وىي خصـ عادؿ ال مصمحة 
مف يتقمد لذا فإف ؛ المشتكي أـ ضدهكانت في جانب  ليا، بؿ تقصد إظيار الحقيقة سواءً خاصة 

شروط ومعايير خاصة تتناسب والمسؤولية الممقاة  فيونيابة العامة ال بد وأف تتوافر وظيفًة في ال
عمى عاتقو، ويجب أف يكوف عمى إلماـ كبير بمتطمبات العدالة وحقوؽ اإلنساف، وعمى الرغـ مف 

 رشيد المتمثمة فيىذه الخصوصية لمنيابة العامة إال أنيا مطالبة بالعمؿ بموجب معايير الحكـ ال
الرؤية و الفعالية والكفاءة، و المساواة والعدؿ، و المشاركة، و سيادة القانوف، و المساءلة، و )الشفافية، 

 .التوافؽ(و االستجابة، و اإلستراتيجية، 

تحقؽ إال بالتزاميا بمعايير الحكـ يال  إف أداء النيابة العامة لرسالتيا عمى أكمؿ وجو
وفي حاؿ  ،وكذلؾ المجتمع ،ية والمساواة بيف جميع أفراد العامميف فيياالرشيد، فيي ممزمة بالشفاف

ارتكاب أي عضو منيا مخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة فيتـ ذلؾ وفؽ ما ىو مرسوـ لو 
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بالقانوف، وفي نفس الوقت مطالب منيا المشاركة مع باقي أجيزة الدولة التي تتقاطع معيا مف 
ستراتيجية ي ذات الوقت ال بد أف يكوف لدييا رؤيتيا ونظرتيا االالقانوف، وفأجؿ فرض سيادة 

ىا كافة عمى كفاءة ؤ وىذا يستدعي أف يكوف أعضا ،التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة
 لتحقيؽ مقتضيات المصمحة العامة لمدولة والمجتمع الفمسطيني. ؛وتطور مستمر ،عالية

فإف النيابة العامة كمؤسسة مف مؤسسات وعمى الرغـ مف شح اإلمكانيات وضعفيا 
 اً الدولة إذا ما التزمت بتطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في كؿ ما يتعمؽ بأعماليا فسيكوف ذلؾ مؤشر 

العدالة بيذه  ؤسسات، السيما إذا ما التزمت باقي مبصوابية عمؿ أركاف العدالة في فمسطيف اً قوي
 المبادئ.

ع تطبيؽ النيابة العامة لمعايير الحكـ الرشيد، وذلؾ وتأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى واق
وفي نفس الوقت توجيييا لتحسيف  ،مف خالؿ قياس أدائيا الحالي بموجب معايير الحكـ الرشيد
أعضاء عمى عمؿ  وانعكاس ذلؾ ،وتطوير أدائيا بما يتوافؽ وتمؾ المبادئ وصواًل إلى تطبيقيا

ؽ رسالتيا في الحفاظ عمى أمف المجتمع وصيانة سالمتو لتحقي ؛في فمسطيف وأدائيا النيابة العامة
 ومحاربة الفساد ومنع الجريمة.

 أواًل: مشكمة الدراسة:

بعد االطالع عمى نتائج وتوصيات دراسات سابقة عف الحكـ الرشيد حيث أوصت دراسة 
ات ( بضرورة إعداد دراسة حوؿ واقع الحكـ الرشيد في الوزارات الفمسطينية ومعيق2013)مطير،
مؤسسيًا ُيسيـ في  اً ر معايير الحكـ الرشيد لتصبح نيجحيث أوصت الدراسة بتبني ونشو تطبيقيا، 

( بضرورة 2014بناء منظومة قيمية تدعو إلى تطبيؽ ىذه المعايير، وأوصت دراسة )نصر اهلل،
دراسة مدى تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد لدى العامميف في السمطة القضائية، وجاء في دراسة 

دى أعضاء ( بضرورة إجراء دراسة حوؿ واقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد ل2017الكردي،)
وفي  ف ىذه الدراسات حديثة وُطبقت عمى الواقع الحكومي والقضائي،إالسمطة القضائية، وحيث 

تقرير صادر عف مركز االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة )أماف( حوؿ مقياس نظاـ النزاىة 
؛ تبيف جود تراجع في مصداقية وثقة المواطنيف في السمطة 2017سطيف لمعاـ الوطني في فم

كاف ال بد مف تسميط الضوء عمى قياس واقع معايير الحكـ الرشيد في النيابة  القضائية؛ وعميو
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مشكمة الدراسة في السؤاؿ  العامة كونيا أحد مؤسسات السمطة القضائية، وفي ىذا السياؽ تأتي
 :التالي الرئيس

ا ىو واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في النيابة العامة بفمسطين وسبل تعزيزىا من وجية "م
 نظر أعضائيا وموظفييا؟

 ويتفرع  عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ما مستوى درجة تطبيؽ النيابة العامة لمعايير الحكـ الرشيد مف وجية نظر أعضائيا  .1

 وموظفييا ؟
 لمعيقات التي تواجو تطبيؽ معيار الحكـ الرشيد مف وجية نظر أفراد العينة؟ما التحديات وا .2
، بيف متوسطات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مستوى  .3

ُتعزى حوؿ واقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد آراء أعضاء النيابة العامة في فمسطيف 
، عدد سنوات الخدمةو المؤىؿ العممي، و : )الجنس، ةلممتغيرات الوظيفية والشخصية التالي

 .مكاف العمؿ(و المسمى الوظيفي، و 
، بيف متوسطات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مستوى  .4

معايير  التحديات والمعيقات التي تواجو تطبيؽحوؿ آراء أعضاء النيابة العامة في فمسطيف 
: )الجنس، ُتعزى لممتغيرات الوظيفية والشخصية التالية بة العامةفي النيا الحكـ الرشيد

 .مكاف العمؿ(و المسمى الوظيفي، و ، عدد سنوات الخدمةو المؤىؿ العممي، و 

 ثانيًا: أىداف الدراسة:

 ة لمدراسة فيما يأتي:تتمثؿ األىداؼ الرئيس
لحكـ الرشيد        التعرؼ عمى مستوى ممارسة تطبيؽ النيابة العامة الفمسطينية لمعايير ا .1

 مف وجية نظر أعضائيا وموظفييا.
معايير الحكـ الرشيد مف وجية نظر وقات التي تواجو تطبيؽ الكشؼ عف أىـ التحديات والمع .2

 المبحوثيف. 
واقع تطبيؽ معايير تحديد الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد العينة مف الفئة المبحوثة حوؿ  .3

عدد و المؤىؿ العممي، و ، ة التالية:)الجنسظيفية والشخصيتعزى لممتغيرات الو الحكـ الرشيد 
 مكاف العمؿ(.و المسمى الوظيفي، و سنوات الخدمة، 
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حوؿ التحديات والمعيقات تحديد الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد العينة مف الفئة المبحوثة  .4
فية تعزى لممتغيرات الوظيالتي تواجو تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في النيابة العامة 

المسمى الوظيفي، و عدد سنوات الخدمة، و المؤىؿ العممي، و ، ة التالية:)الجنسوالشخصي
 مكاف العمؿ(.و 

تقديـ التوصيات والمقترحات التي يمكف أف تساىـ في زيادة نسبة تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد  .5
 في النيابة العامة.

 ثالثًا: أىمية الدراسة:

ي الذي يقع عمى عاتؽ النيابة العامة كونيا تكمف أىمية الدراسة في الدور األساس
ما يوجب توجيو سموكيات المؤسسة القانونية صاحبة االختصػاص في إقامة الدعوى الجنائية، م

فييا نحو تعزيز معايير الحكـ الرشيد، وعميو فإف أىمية الدراسة تتمثؿ  وانطباعاتيـ العامميف
 بالتالي:
 ية لمدراسة في:: تتمثؿ األىمية العمماألىمية العممية -

معايير الحكـ الرشيد تطبيؽ النيابة العامة في فمسطيف المساىمة في تسميط الضوء عمى واقع  .1
 كونو أحد المواضيع اليامة في الفكر اإلداري المعاصر. ؛مف وجية نظر أعضائيا

تستكمؿ ىذه الدراسة الجيود المبذولة في أثر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في المؤسسات  .2
-عمى حد عمـ الباحث–قميمةر مف الدراسات الفمسطينية الف ىذه الدراسة تعتبفإ ،ميةالحكو 

معايير الحكـ الرشيد مف وجية تطبيؽ النيابة العامة في فمسطيف والتي تناولت موضوع واقع 
أف تفتح آفاقًا جديدة لمزيد مف الدراسات المستقبمية  أموؿلعامميف بيا، وبالتالي فمف المنظر ا

 لمباحثيف حوؿ ىذا الموضوع. المتنوعة
كوف ىذه  ؛الحكـ الرشيد في النيابة العامة تحسيف المعرفة العممية في مجاؿ تطبيؽ معايير  .3

قياس واقع تطبيؽ النيابة الوحيدة التي تطرقت إلى  -عمـ الباحثعمى حد -الدراسة حديثة 
 معايير الحكـ الرشيد.العامة 

التي يتناوؿ لفكري المفيد وا ،والنتاج العممي ،بالدراساتوالعربية  ،إثراء المكتبات الفمسطينية .4
 والمنافسة بيف المنظمات. ،جوىرىا مداخؿ إدارية حديثة تتماشى وطبيعة التطور
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 األىمية العممية: -
تكمف األىمية العممية لمدراسة في تعدد الجيات التي ستستفيد منيا والمتمثمة في )النيابة  .1

، وزارة العدؿ، المعيد العالي لمقضاء، ديواف الفتوى والتشريع، العامة، المجمس األعمى لمقضاء
المؤسسات الحقوقية(، والتي تمعب دورًا فعااًل في تحقيؽ العدالة والحفاظ عمى الديمقراطيػة 
ضافة إلى حماية الحقوؽ والحريات العامة، وتحقيؽ األمف واالستقرار،  وسػيادة القانوف، وا 

اب القرار دراسة متكاممة وتوصيات ومقترحات ُيبنى عمييا وبالتالي سيكوف بيف أيدي أصح
 قرارات مستقبمية.

الفمسطينية  النيابة العامةيتوقع الباحث أف تكوف نتائج ىذه الدراسة خارطة طريؽ في مساعدة  .2
وتجاوز أزماتيا  ،أولوية لمعايير الحكـ الرشيد ووضع ،عمى وضع تصور شامؿ لالىتماـ

 النجاح.لتحقيؽ مزيد مف التقدـ و 
مكف أف تساعد في االرتقاء باألداء يُ ات والتوصيات التي مجموعة مف االقتراح تقديـ .3

 النيابة العامةالحكـ الرشيد لدى  أعضاء  المؤسسي العاـ مف خالؿ تطبيؽ معايير
 .وموظفييا

 وتتمثم في ووعيه مه انمتغيراث، وهي:: متغيرات الدراسةرابعًا: 

 :(UNDP,2012)أبعاد  9انحكم انرشيذ وتىمطم إني  اد تطبيكأبعانًتغيزاث األساسيت:  ((1

 . انشفافيت3. ضيادة انماوون             2. انمشاركت             1

 . انعذل وانمطاواة6. انتوافك                    5. االضتجابت           4

 تراتيجيتاالض. انرؤيت 9. انمطاءنت                8. انكفاءة وانفعانيت    7

 انًتغيزاث انذيًغزافيت(( 2

 انمؤهم انعهمي . 2انجىص                     . 1

 ضىواث انخذمت. 4انمطمي انوظيفي          . 3
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 مكان انعمم. 5

  : فرضيات الدراسة:خامساً 

تطبيؽ النيابة العامة في ولقياس واقع  ،ولإلجابة عمى تساؤالتيا ،تحقيقًا ألىداؼ الدراسة
مف  مجموعةً لمبحوثيف اعتمدت ىذه الدراسة عايير الحكـ الرشيد مف وجية نظر امفمسطيف 

 الفرضيات التالية:
%، 60معايير الحكـ الرشيد ال يقؿ عف مستوى تطبيؽ النيابة العامة :  الفرضية الرئيسة األولى

وزارة وقد تـ افتراض ىذه النسبة بناء عمى اطالع الباحث عمى أعماؿ النيابة بحكـ العمؿ  في 
 .العدؿ، إضافة إلى النتائج التي صدرت في دراسات سابقة عف السمطة القضائية

4.  

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مستوى : الفرضية الرئيسة الثانية
0.05≥α حوؿ واقع تطبيؽ في فمسطيف  وموظفييا آراء أعضاء النيابة العامة، بيف متوسطات

عدد و المؤىؿ العممي، و ، :)الجنسعزى لممتغيرات الوظيفية والشخصية التاليةتُ معايير الحكـ الرشيد 
 .مكاف العمؿ(و المسمى الوظيفي، وسنوات الخدمة، 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مستوى : لثةالفرضية الرئيسة الثا
0.05≥α التحديات حوؿ  في فمسطيف وموظفييا آراء أعضاء النيابة العامة، بيف متوسطات

ُتعزى لممتغيرات الوظيفية معايير الحكـ الرشيد  والمعيقات التي تواجو النيابة العامة في تطبيؽ
مكاف و المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخدمة، و المؤىؿ العممي، و ، :)الجنسوالشخصية التالية

 .العمؿ(
 : حدود الدراسة:سادساً 

عية، وحدود بشرية، وحدود مكانية وكذلؾ لكؿ دراسة سواء عممية أو نظرية حدود موضو 
 حدود زمانية، حيث ستكوف عمى النحو التالي:

 ،معايير الحكـتطبيؽ النيابة العامة في فمسطيف واقع  عمى : إلقاء الضوءالحد الموضوعي .1
 الرشيد وسبؿ تعزيزىا مف وجية نظر أعضائيا وموظفييا.

 .ـ2018: الحد الزماني .2
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وذلؾ لصعوبة التواصؿ مع النيابة  ؛مة في محافظات قطاع غزةيابة العا: النالحد المكاني .3
 العامة في الضفة الغربية.

 ف(و في النيابة العامة )أعضاء وموظف فو : العاممالحد البشري .4

  : مصطمحات الدراسة:بعاً سا
اليدؼ مف تعريؼ أىـ المصطمحات التي تكرر ذكرىا في الدراسة ىي التسييؿ عمى 

 بيا في ىذه الدراسة.والمقصود  ،القارئ فيميا
وتنوب النيابة العامة عف  ،: شعبة مف ُشعب السمطة القضائية، وىي أحد مكوناتياالنيابة العامة

المجتمع، وتقوـ بتمثيمو؛ بيدؼ الحفاظ عمى أمنو، والدفاع عنو، وصيانة سالمتو، ومحاربة 
اكـ، كما أنيا الجية حالتيـ لممحا  تحقيؽ فييا، ومالحقة مرتكبييا، و الجريمة واستقصائيا، وال

)الموقع اإللكتروني لمنيابة العامة الوحيدة التي ُيعيد إلييا بميمة تمثيؿ الحؽ العاـ أماـ القضاء 
 .في فمسطين(
: ُيقصد بمفيـو الحكـ الرشيد ضماف السمطة وصنع كافة القرارات والسياسات الحكم الرشيد

ضمف تسعة معايير أساسية وىي: واألنظمة وعمميات تنفيذىا ألي منظمة أو مجتمع تحدد 
الرؤية و الفعالية والكفاءة، و المساواة والعدؿ، و المشاركة، و سيادة القانوف، و المساءلة، و الشفافية، 

 (.UNDP,2012)التوافؽ و  ،االستجابةو ية، جستراتياال
: عممية ممنيجة وأسموب سميـ في كافة األعماؿ بما يحقؽ التعريف اإلجرائي لمحكم الرشيد

الرؤية و الفعالية والكفاءة، و المساواة والعدؿ، و المشاركة، و سيادة القانوف، و المساءلة، و افية، )الشف
 التوافؽ( داخؿ مؤسسة النيابة العامة.و  ،االستجابةو ية، جستراتياال

 : صعوبات الدراسة:ثامناً 
بة قمة المراجع والدراسات السابقة التي تتحدث عف النيابة العامة، حيث واجو الباحث صعو  .1
 .ذات العالقة بالموضوعي الحصوؿ عمى بعض المراجع ف
عدـ إجراء الدراسة عمى مقرات النيابة العامة في الضفة الغربية وذلؾ جراء استمرار االنقساـ  .2

 الفمسطيني الداخمي.
الشعور الذاتي  ضعؼتعبئة االستبانة؛ و  في وعدـ استجابتيـ بعض أفراد العينةعدـ تعاوف  .3

 لدراسة، والتي ستعود بالفائدة عمى مؤسسة النيابة العامة.أىمية ىذه ابلدييـ 
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 يهخص انفصم

 ،عف النيابة العامة تتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ اإلطار العاـ لمدراسة فبدأ بالمقدمة التي تحدث
رساء قواعد النظاـ ،ودور النيابة العامة في تحقيؽ العدالة القانوف، والتكامؿ في العالقة بيف و  ،وا 

والتشريعية، وضرورة ممارسة معايير الحكـ الرشيد في النيابة  ،والقضائية ،ؤسسات التنفيذيةالم
، وانبثقت عف المقدمة المشكمة الرئيسة لمدراسة، والتي مف خالليا مف أثر كبيرلما لو  ؛العامة

 تـ صياغة أىداؼ الدراسة وفرضياتيا.و انبثقت عدة أسئمة فرعية، 
العممية والموضوعية لمدراسة، والتي سيكوف ليا األثر في إثراء العمؿ ومف ثـ تـ إعداد األىمية 

، وىي ومصطمحات الدراسة التي سُتركز عمييا ،بالنيابة العامة، وحدد الباحث حدود الدراسة
االستجابة، و التوافؽ، و سيادة القانوف، و المساءلة، و المشاركة، و متغيرات الحكـ الرشيد )الشفافية، 

 .(االستراتيجيةالرؤية و المساواة والعدالة، و ءة، الفعالية والكفاو 
حث في إعداد الدراسة والتي كاف اوفي نياية ىذا الفصؿ تـ تحديد الصعوبات التي واجيت الب

عدـ وجود مراجع ودراسات سابقة تتحدث عف النيابة العامة وعالقتيا بالحكـ الرشيد، أىميا 
 ة جراء استمرار االنقساـ الفمسطيني الداخمي.وكذلؾ عدـ إجراء ىذه الدراسة في الضفة الغربي
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 الثانيالفصل 

 النظري لمدراسةاإلطار 

 المبحث األول: النيابة العامة 

 المبحث الثاني: الحكم الرشيد 

 يدالنيابة العامة في فمسطين وعالقتيا بمعايير الحكم الرشالمبحث الثالث:  
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 المبحث األول
 النيابة العامة

 تمييد
جتماعي في الدوؿ بصفة ودورىا القانوني واال ،تمؿ ىذا المبحث عمى التعريؼ بالنيابةاش
فمسطيف بصفة خاصة، حيث سيتـ بداية عرض التطور التاريخي لمنيابة العامة، ومف ثـ عامة، و 

شرح كيؼ ظيرت النيابة العامة، وشكؿ النيابة العامة قديمًا مع شرح لكيفية ظيور النيابة العامة 
واختصاصاتيا وتشكيؿ الجياز  ،سطيف، وأيضا التعريؼ بالطبيعة القانونية لمنيابة العامةفي فم

ومظاىر االستقاللية التي تتمتع بيا النيابة  ،والتنفيذية ،النيابي، وعالقتيا بالسمطات التشريعية
 العامة بعيدًا عف السمطة القضائية.

 أوال: انتطىر انتاريخي نهُيابت انعايت

 ابت انعايتظهىر انُي. 1

"أجمع أصحاب المذىب الكالسيكي عمى تحديد ظيور النيابة العامة، ببداية القرف الرابػع 
عشر، ولكنيـ اعترفوا بأف أسباب نشأتيا وظيورىا في ذلؾ الوقت غير واضحة، وقػد اعتبػر 

خر لمعجزات بينمػا اكتفػى الػبعض اآلنشأة النيابة العامة يعد معجزة مف اب ىذا المذىب أصحا
اعتبار نشأة النيابة العامة عممية والدة متعثرة، فيذا النظاـ لػـ يظير مف أصحاب ىذا المذىب 

ف بدايتو كانت طويمة ومؤلمة، ولكف يجمع أغمػب الفقياء إإلى النور بعيدًا عف العذاب، بؿ تمقائيًا 
و ال يوجػد أية بالنياية أف النيابة العامة كانت موجودة في عيد )فميب لوبؿ(، ومف المؤكد أن

نصوص أو بيانات خاصة بوجود النيابة العامة قبؿ القرف الرابػع عشػر، إذ أف أوؿ نػص تشريعي 
، وتكميؼ 1303مػارس سػنة  23أشار إلى النيابة العامة ىو أمر )فميب لوبؿ( الذي صدر في 

في شؤوف نواب الممؾ بحمؼ يميف رجاؿ القضاء ومباشرة العمؿ القضائي، ومنعيـ مف التدخؿ 
األفراد، ورغـ ذلؾ اتجو الفقو الكالسيكي إلى أف محامي الممؾ كانوا موجوديف قبؿ مدعى الممؾ 
لى أف النيابة العامة قد ظيرت في بدايتيا باختصاصػاتيا، واف فميب لوبؿ  أي قبؿ ىذا التاريخ، وا 

ظاـ كاف موجودًا نظـ بما أصدره مف أوامر ولوائح اختصت بعبارات تحمؿ عمى االعتقػاد بػأف الن
مف الفقو بأف تاريخ نشػأة النيابػة  (، وذىب جانبٌ 16: 2011ؿ )صعابنة،مف قبؿ ذلؾ بوقت طوي
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العامة، يرجع إلى أف الممؾ لـ يعد يحكـ بيف الناس بنفسو، إذ انفصمت المحاكـ عف قضاء الممػؾ 
شخص يمثمو أماـ لتكوف جيازًا سياسيًا وقضائيًا مستقاًل، فيتعيف عمى الممؾ أف يكوف لو 

ف يضعوا أنفسيـ مدعيف ضد األساقفة المتيمػيف باإلسػاءة إلػى ألمحاكـ، وكاف المموؾ قد اعتادوا ا
كػاف الممػؾ  ؛ضور شخصياً التي كانت تتطمب لمباشرتيا الحلجاللة، ونظرًا لتعدد االتيامات ذات ا

لمحاميف مف بػيف زمالئيػـ دوف ايتـ اختيار النواب و ية نائبًا ومحاميًا لمدفاع، و يختار في كؿ قض
 تمييز عف اآلخريف في البداية، ولكف بعد أف يكونوا قد تفرغوا ألعماؿ الممػؾ وتركػوا جميع

 .(27: 2004)رمضاف،موكمييـ وأصبحوا رجاؿ الممؾ فقط
قانوف، وىي السمطة المناط بيا توجيو االتياـ الىي ممثمة الدولة في تنفيذ  :النيابة العامة

نما  والمجتمع، وفي أدائيا ليذا الدورو نيابة عف الدولة ومباشرت ال تعتبر خصمًا عاديػًا لألفػراد، وا 
مف أجؿ تأكيد السيادة القانونية لمدولة، وقد  ؛تعتبر نائبة عف الدولة في تأدية عمؿ مف األعماؿ

أة النيابة العامة اختمؼ الفقو القانوني في تاريخ نشأة النيابة العامة، فمف الفقياء مف يػرى أف نشػ
ترجع في األصؿ إلى قدماء المصرييف، وىناؾ مف حاوؿ إرجاع أصؿ نشأتيا إلى نظـ القانوف 
الروماني، واتجو البعض إلى رد اختصاصاتيا إلى األزمنة األولى لػبالد اليونػاف 

(، "وذىب جانب آخر مف الفقو إلى أف النيابة العامة في حقيقة 7: 2011والروماف")صعابنو،
األمر إسالمية النشأة، ألف الشريعة اإلسالمية ىي أوؿ مف عرؼ نظاـ االدعاء العاـ، وىو في 
االصطالح اإلسالمي يسمى" نظاـ الحسبة" وىي وظيفة دينية أساسيا األمر بالمعروؼ والنيي 

(، "إال أف الفقػو الفرنسي الحديث رفض كؿ ىذه اآلراء وذىب 17عػف المنكػر")معروؼ،ب.ت: 
فضؿ النظاـ القضائي وجػود فػي غير فرنسا، وذلؾ ب نظاـ النيابة العامة لـ يكف لوإلى أف 

الفرنسي، وما أخذه ىذا النظػاـ عمػى النيابػة العامة وتطورىا بما يتماشى مع مصالح الدولة 
 .(22: 2004والمجتمع)رمضاف،

 نشأة النيابة العامة في الفقو الفرنسي. 2
بأف ظيور النيابة العامة كجياز يعود إلى القرف الرابع  "ذىب معظـ الباحثيف إلى القوؿ

بعد تحقيقيا أنيا صدرت عف ممؾ فرنسا  لوحظث وجدت وثيقة بفرنسا، والتي عشر ميالدي حي
آنذاؾ فيميب الخامس، والتي وجييا لوكالئو مف أجؿ تمثيمو في المحاكـ الفرنسية، واالنتصاب 

جاءت تسميتيـ بالقضاة  بممتمكاتو وأموالو، ومف ىنانيابة عنو كأطراؼ في القضايا ذات الصمة 
 .(2016)النيابة العامة المغربية،الواقفوف"
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تاريخ  فياختمؼ "إف تاريخ نشأة النيابة العامة ىو فرنسي األصؿ؛ إال أف الفقو الفرنسي 
ػا نشأتو عمى وجو التحديد، األمر الذي أدى ببعضيـ إلى البحث في تاريخ النشأة محاواًل إرجاعي

ف أولكف النظرية التقميدية رفضت النشأة الرومانية، وذىبت إلى إلى نظـ القانوف الروماني، 
وظيفة االتياـ العاـ كانت موجودة في فرنسا، ورغـ ذلؾ اختمفت وجيات الفقو التقميديػة حػوؿ 

 تاريخ نشأة النظاـ.
ث بقي الفقو الفرنسي فمنيـ مف أرجع تاريخ نشأة النيابة العامة إلى القانوف الروماني حي

زمنًا طوياًل يدور في فمؾ األصؿ الروماني لنشػأة النيابػة العامػة، مستعينًا ببعض النظـ التي 
 .(3: 1980)محمد،".كانت سائدة في القانوف الروماني

آخر ذىب في اتجاه بأف نظاـ النيابة العامة ىو أحػد األنظمػة التػي ورثتيػا  يٌ ورأ
الفرعونية، وكاف قدماء المصرييف ىـ السابقيف في معرفة نظػاـ النيابػة  اإلنسانية عف الشريعة

بوظائفيا وخصائصيا المعروفة في القوانيف الحديثة، حيث كانت تجمع بيدىا سػمطتي االتيػاـ 
والتحقيؽ، وعرفت الشريعة الفرعونية نظاـ المدعي العاـ منذ حكػـ األسػرة الثانيػة عشػر، وترجمت 

خاصة باألسرة، فقد كاف يمقب باسـ" نـ سوتف" لساف الممؾ، فيو األميػر األعظـ بعض اآلثار ال
نائب الممؾ في التحقيقات القضائية مف أجؿ عقاب المجرميف، وأنو ىو الذي يمقي أقوالػو 
 "االتيامية ويحدد نصوص القانوف في حضورىـ وىو القائـ بأعماؿ التحقيؽ، وكاف النائب " نػـ

ايا إلى المحكمة ويعيف القضاة باسـ الممؾ، فنائب الممؾ يقوـ بالوظائؼ ىو الذي يحيؿ القض
 التي مف اختصاص السمطة التنفيذية بصفتو حارسًا يسير عمى حماية األمف والنظاـ، وىناؾ مف

أف الفراعنة قد عرفوا نظاـ النيابة العامة بمفيومو الحالي مف باب المغاالة، والواقػع أنيػـ لػـ يرى 
نجميزية أو الفرنسية القديمة، مى النحو الذي عرفتو القوانيف اإلثر مف نظاـ نائب الممؾ عيعرفوا أك

ذلؾ النائب الذي يدخؿ في اختصاصو كؿ ما يتعمؽ بمصالح الممؾ مف أمور مالية إلى 
 (28: 2004محاكمات جنائية أو شؤوف سياسية.")رمضاف،

ة الصادرة عف تػاريخ نشػأة "وذىب رأي في الفقو الفرنسي إلى رفض الفروض المختمف
النيابة العامة، وال جدوى مف اإلشارة إلييا إال لمجرد التذكرة، فكؿ منيا ال يمثؿ نظامًا يضـ كؿ 

تبعًا ليذا  -مف ىذه الفروض كؿٌ ة العامة حاليا، ومع ذلؾ فاالختصاصات التي تختص بيا النياب
ف المدف ليـ بعػض مظػاىر الخصػـ يتضمف جزءًا مف الحقيقة، فالرقباء والمدافعوف ع -الفقو

المدعي، وضباط البوليس يمكف أف يكونوا سمفًا لممثمي النيابة العامة، ورؤساء األمور المستديمة 
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ونـ الممؾ في القانوف الفرعوني كاف ليـ السمطات التي تمارسيا النيابة العامة الحديثة في مػواد 
براطػور قػد تتقػارب اختصاصػاتيـ مػع اإلم واالبتدائي، فنواب القيصر ومحػام التحقيؽ

 (23: 2001االختصاصات اإلدارية لمنيابة".)الغريب،

 انُيابت انعايت في انعصز اإلساليي. 3

لقد عرفت الشريعة اإلسالمية نظاـ الجمع بيف االتياـ الفردي، واالتياـ بواسطة الدولػة، 
حؿ اإلجراءات الجنائيػة لشػريعة وعمى ذلؾ حمت اإلجراءات الجنائية في الشريعة اإلسالمية م

الروماف التي تحكـ الدولة المصرية، وقد عرفت مصر في ظؿ ىذا النظاـ حرية تحريؾ الدعوى 
نيائيا، إضافة إلى الحؽ بإسقاط العقوبة المقررة عمػى  الجنائية، وحؽ القياـ بمباشرة الدعوى وا 

 (245: 1953جرائـ القتؿ واستبداليا بنظاـ الدية.)عبد الوىاب،
نظامًا لالتياـ يجمع بيف نظاـ  كنظاـ مف النظـ القانونية "وقد عرفت الشريعة اإلسالمية

االتياـ بواسطة الدولة، ونظاـ االتياـ بواسطة األفراد وخاصة المجني عميو، فالشريعة اإلسالمية 
باشػرة تتميز بتغميب فكرة الفردية في معظـ الجرائـ التي تعاقب عمييا، وتتيح لألفػراد حػؽ م

الدعوى الخاصة والعامة عمى حد سواء، مما يعد أخذًا بنظاـ االتياـ الفردي في أوسػع مػداه، 
وبالتالي ىناؾ فرؽ جوىري بيف مباشرة الدعوى الجنائية العامة، وبيف مباشرة الدعوى الجنائيػة 

فػراد فػي الخاصة، ويكمف ىذا الفرؽ في قياـ ىيئات حكومية بمباشرة االتياـ إلػى جانػب األ
الدعاوى الجنائية العامة، واستقالؿ المجني عميو بحؽ تحريؾ الدعوى الجنائيػة الخاصػة دوناألفراد 

 (40: 2001أو الييئات الجنائية.")الغريب،
وكذلؾ لـ يعرؼ الفقو اإلسالمي نظاـ الدعوى العمومية التي يييمف عمييا موظؼ عاـ لو 

كاف معروفًا في النظاـ القػانوني الرومػاني حيث  ومية غير أف نظاـ الدعوى العمسمطة قضائية، 
كاف ىناؾ موظؼ عاـ لو سمطة قضائية يختص برفع الدعاوى أماـ المحاكـ نيابة عف الييئة 
االجتماعية، وفي ظؿ ىذا النظاـ أجيز لممواطنيف رفع بعض الدعاوى التي ال مصمحة ليـ فييػا، 

 .نيابة عف غيرىـ، فيما يعرؼ بنظاـ الحسبة
ولعدـ وجود نظاـ الدعوى العمومية ووظيفة المدعي العاـ في الفقو اإلسالمي فقد كػاف 

 حسب األحواؿ -صاحب الشأف، أو صاحب المصمحة، يمجأ إلى القاضي أو إلى والي المظالـ 
أو والي المظالـ يفصػؿ فػي  ،أو يقدـ لو مطمبو، دوف إجراءات، وكاف القاضي ،فيرفع لو شكواه –
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وقد أخذت النيابة العامة شكاًل  ،أو يحكـ في الطمب دوف إتباع إجراءات محددة مرسومة ،الشكوى
مختمفًا في عيد الدولة اإلسالمية، فقد كانت ىنػاؾ ثػالث جيات ىامة تنظر في منازعات الناس 

 ،والمحتسب ،وما يرتكبوف مف أفعاؿ تخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، وىو والي المظالـ
 .(21: 2011عابنة،)ص" والقاضي

 تاريخ َشأة انُيابت انعايت في فهسطيٍ. 0

"مف الواضح أف النظاـ القانوني الفمسطيني مع مرور الزمف، قد اختمؼ نتيجًة لمظػروؼ 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، التي مرت بيا بحكـ اخػتالؼ السػمطات، واإلدارات التػي 

فمسػطيف ني إلى وجود جذور لنظاـ النيابة العامػة فػي حكمتيا، وتشير مراجع التاريخ الفمسطي
ووالي المظالـ المذيف يباشراف بعض الدعاوى الجنائية، وىذا في ، متمثاًل في وظيفة المجمس

النظاـ الفمسطيني القديـ، حيث خضعت فمسطيف لمخالفة العثمانية فترة مف الزمف، ُطبِّقت خالليػا 
البريطاني، الذي أصدر العديد مػف القػوانيف  حتالؿتيا فترة االانية، ومف ثـ تمالتشػريعات العثم

مكػة واألنظمػة، والمراسيـ، ُطبِّقت عمييا باعتبارىا مستعمرة مػف مسػتعمرات المم
 .(25: 2011")صعابنة،المتحػدة

وثـ وقع ـ، 1948البريطاني عف فمسطيف عاـ  حتالؿبقي ىذا الوضع، حتى جالء اال"و 
تكريس ىذا التشػريعات التػي تخدـ  أصدرالذي ، و االحتالؿ الييودي جزء مف فمسطيف تحت

ضفاء الصبغة الييودية عمييا، فػي حػيف انقسـ الجزء المتبقي مف  داالحتالؿ، في تيوي فمسطيف، وا 
فمسطيف إلى منطقتيف، منطقة خضعت لإلدارة المصرية وىػي )قطػاع غزة( ومنطقة أخرى 

ـ، وطبقت عمييا 1950حتػى عػاـ  1948األردنية مػف عػاـ )الضفة الغربية( خضعت لإلدارة 
مقوانيف المصرية، وفيما ـ، وخضػع قطػاع غػزة ل1967القوانيف األردنية خالؿ ىذه الفترة حتى عاـ 

خالليا  وصدرقطػاع غػزة والضفة الغربية( الجزء المتبقي مف أراضي فمسطيف )حتؿ بعد اُ 
 كثير مف األنظمػة والقوانيف التي كانت سارية المفعوؿالة مف األوامر العسكرية طالت مجموع

وبسط نفوذه عمى ، االحتالؿباإللغاء أو التعديؿ لما فيو مصمحة تكريس 
 (2: 2005فمسطيف.")البراؾ،

"وبعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية، وتولييا السيطرة عمى جزء مف فمسطيف، أصػدر 
ـ قرر فيػو اسػتمرار 1994لسنة  1عرفات القرار رقـ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية ياسر 
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 العمؿ بالقوانيف واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعوؿ قبؿ تاريخ الخامس مف حزيػراف
وجاء أيضًا قرار ، في األراضي الفمسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( حتى يتـ توحيدىا 1967

نفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسطينية والذي تـ بموجبو مف رئيس المجنة الت 1995لسنة  287رقـ 
وتعيػيف نائػب عاـ يرأس النيابة في الوطف،  ،والضفة الغربية ،توحيد النيابة العامة في قطاع غزة

لغاء نظاـ رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز والنائب العػاـ لدى كؿ محكمة مف محاكـ  ،وا 
عطائو االختص ،االستئناؼ اص لمنائب العاـ، وبعػد صػدور ذلػؾ القرار ومع إصدار رزمة مف وا 

في إثراء الثقافة القانونية وتحقيؽ  والتي أحدثت طفرة نوعيػة ،القوانيف والتي تتعمؽ بالعمؿ القضائي
طري الوطف، وعمى رأسيا قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ شالقانونية وتوحيد التشريعات بيف العدالة 

 ابة العامة في فمسطيف دورًا رئيسًا في نظاـ العدالة الجنائيةاتخذت الني ،ـ2001( لسنة 3)
 (.45: 2010)قنديؿ،

إال  ؛ويرى الباحث أيًا كان التطور التاريخي لمنيابة العامة عمى مر العصور واألزمان
 أن ما ي عنينا ىنا نشأة النيابة العامة في فمسطين، فعمى الرغم من تعاقب العديد من أنظمة
الحكم عمى فمسطين، إال أن النظام القانوني لمنيابة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة ظّل واحدًا، نظرًا لخضوعيما لسمطة واحدة وبالتالي نظام قانون موحد، أما تباين النظام 

م، وخضوع الضفة 1401القانوني الذي يحكم النيابة العامة، فقد أخذ بالظيور بعد عام 
ة لمحكم األردني الذي تولى ميمة تغيير البنية القانونية في الضفة، وخضوع قطاع غزة الغربي

لإلدارة المصرية التي حافظت عمى اإلرث القانوني اإلنجميزي مع إجراء بعض التعديالت 
الطفيفة وسن عدد محدود من القوانين، وبعد مجئ السمطة الوطنية إلى أرض الوطن تكممت 

عمل موحدة لجياز النيابة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع  جيودىا في وضع آليات
م، وقانون السمطة 1441( لسنة 3وذلك بعد سن قانون اإلجراءات الجزائية رقم) ،غزة

 م.1441( لسنة 1القضائية رقم )
 ثانيا: الطبيعة القانونية لمنيابة العامة

تنفيذية، لكنيػا أصبحت في كانت النيابة العامة حتى وقت قريب جزءًا مف السمطة ال
غالبية الدوؿ جيازًا مستقاًل عنيا، فقد غدت النيابة العامػة جزءًا مف السمطة القضائية، لكنيا مع 
ذلؾ مستقمة عف القضاء الجػالس )قضاة الحكـ(، كما أف النيابة العامة مستقمة عف السػمطة 
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لفمسطينية يتطّمب تنػاوؿ عالقتيا التشػريعية وعمى ذلؾ فإف البحث في طبيعة النيابة العامة ا
 (38: 2004)العابديف،.بالسمطات الثالث

وعدد مف أعضاء النيابة العامة،  ،ُتشَكؿ النيابة العامة في فمسطيف مف نائب عاـ
وىي القياـ بتحريؾ الدعوى الجنائيػة، فتقػوـ  ،وميمتيػا ممارسة الصالحيات الممنوحة ليا قانوناً 

ة الدعوى الجنائية وتحريكيا، وتيدؼ مف ذلؾ المحافظػة عمػى سػالمة وأمػف النيابػة العامة بمباشر 
المجتمع، كما ليا الحؽ بإصدار القرارات الجنائية واإلشراؼ عمى تنفيذ األحكاـ الجنائية وفقًا لما 
رسمو ليا القانوف، في حيف كانت النيابة العامة جزءًا مف السمطة التنفيذية، لكنيا أصػبحت فػي 

ة الدوؿ جيازًا مستقاًل عنيا، بؿ غدت النيابة العامة جزءًا مف السمطة القضائية، لكنيا مػع غالبي
: 1999ذلؾ مستقمة عف القضاء الجالس، كما أنيا أيضًا مستقمة عف السمطة التشريعية،)شاىيف،

ت وعمى ذلؾ فػإف البحث في طبيعة النيابة العامة الفمسطينية يتطمب تناوؿ عالقتيا بسمطا ،(26
 وخاصة السػمطة التنفيذية والسمطة القضائية وذلؾ عمى النحو التالي: ،الدولة

 عاللت انُيابت انعايت بانسهطت انتشزيعيت: .1

تتمتع النيابة العامة باالستقالؿ عف السمطة التشريعية، فال يجوز لمسمطة التشريعية أف 
الموـ في  حالة عدـ قياميا أو توجو ليا  ،أو تراقب أعماليا وظيفة النيابة العامةتتدخؿ في 

النيابة العامة بطريقة غير  ىالسمطة التشريعية حؽ اإلشراؼ عم بواجباتيا، ومع ذلؾ تمارس
والتي بمقتضاىا يتـ تحديد  ،مباشرة، فيي التي تصدر القوانيف المتعمقة بالسمطة القضائية

جراءات تعيي ،اختصاصات النيابة العامة ف أعضائيا ونقميـ، وتنظيـ طرؽ تشكيميا وشروط  وا 
غير أف ىذا اإلشراؼ ال يعطييا حؽ التدخؿ في أعماؿ النيابة العامة إال في إطار مبدأ الفصؿ 

 .(12: 2006)العقبي،ات ومبدأ استقالؿ النيابة العامةبيف السمط

 عاللت انُيابت انعايت بانسهطت انتُفيذيت: .1

يا عف يكفؿ لمنيابة العامة استقاللحرص المشرع الفمسطيني في قانوف السمطة القضائية عمى أف 
العديد مف الضمانات التي تحمييـ مف تدخؿ السمطة التنفيذية ويتجمى  االسمطة التنفيذية، وأقر لي

 ،وبالنظاـ المالي واإلداري الذي يخضعوف لو ،وتحديد أقدميتيـ ،ذلؾ في القواعد الخاصة بتعيينو
وار بمبدأ أف رجاؿ النيابة العامة مستقموف عف وتأديبيـ، وقد أخذت فمسطيف أسوة بمعظـ دوؿ الج
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إال أف استقالليـ عف السمطة التنفيذية  ،عمميـ في تحريؾ الدعوى الجنائية السمطة التنفيذية في
نما ترتبط النيابة العامة بعالقات مع السمطة التنفيذية ممثمة بوزارة  ليس استقالاًل مطمقًا، وا 

 .(31: 2004لدمنيوري،)اووزير العدؿ ،والرئاسة ،الداخمية
 عالقة النيابة العامة بالسمطة القضائية:   .3
ال يتجزأ مف تشكيؿ أي محكمة جزائية  زءٌ القضائية، فيي ججزًءا مف السمطة النيابة العامة ُتعتبر 

( مف قانوف اإلجراءات 302والمادة ) ،(238/2وىذا ما أكدتو المادة ) ،أيا كاف نوعيا ودرجتيا
ـ "تنعقد جمسات محكمة البداية بحضور وكيؿ النيابة 2001( لسنة3رقـ) الجزائية الفمسطيني
 العامة والكاتب".

وحتى  ،في جميع الدعاوي الجزائية اً رئيس اً وبناء عمي تمؾ النصوص تعتبر النيابة العامة طرف
 ،التي حركت بمعرفة المدعي المدني، ويجب عمى المحكمة إثبات ذلؾ صراحة في حيثيات الحكـ

بدوف  حضور النيابة يعتبر ز صدور حكـ غيابي بالنسبة لمنيابة العامة، وكؿ عمؿ يتـ فال يجو 
 .(31: 2004)الدمنيوري،باطالً 

 :مظاىر استقالل النيابة العامة عن القضاء 
أف النيابة العامة ىي جزء مف السمطة القضائية إال أنيا تتمتع باستقالؿ أيضًا في  مف عمي الرغـ

 وىذا االستقالؿ يتجمى في عدة مظاىر ىامة:  (111: 2012لبراؾ،)امواجية قضاء الحكـ،
وبناء عميو ال  ،النيابة العامة ىي الجية المختصة أصاًل بتحريؾ الدعوى الجزائية ومباشرتيا .1

إال ما استثني بنصوص خاصة، فال يستطيع القضاء نظر الدعوى ، لمقضاء في ذلؾ يجوز
كي تدخؿ  ؛ف قياـ النيابة العامة بتحريؾ الدعوى الجزائيةالجزائية مباشرة، بؿ عميو االنتظار لحي

 حوزتو.
فعمي  ،أف يأمر النيابة العامة باتخاذ إجراء يدخؿ في صميـ اختصاصيامقضاء لال يجوز  .2

سبيؿ المثاؿ ال يجوز لممحكمة أف تطمب مف النيابة العامة رفع دعوى ضد متيـ ارتأت النيابة 
 العامة حفظ األوراؽ في شأنو.

يجوز لقضاء الحكـ توجيو المـو والنقد لمنيابة العامة وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة النقض ال  .3
شد المصرية بأنو: ليس لمحكمة الجنايات أف تنص في حكميا بأف النيابة العامة أسرفت في ح

لسنة  547صفحة رقـ  ع 2مجموعة عمر  1691 الطعف رقـ )التيـ وكيميا لممتيميف جزافاً 
1932). 
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أو بسط آرائيا أماميا، فيي  ،حكمة أف تحد مف حرية النيابة العامة في إبداء طمباتيايجوز لمم .4
سمطة االتياـ المختصة بمباشرة إجراءات الدعوى الجزائية، وال قيد عمي حريتيا في ذلؾ سوى ما 

وحقوؽ الدفاع، وبالمقابؿ فإف المحكمة غير مقيدة بطمبات النيابة العامة  ،يقضي بو النظاـ
 فيا لمجريمة.وبتكيي

ويرى الباحث أن النيابة العامة مستقمة عن السمطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية 
نما ىو استقالل مرن يأتي في إطار تكامل  في عمميا الفني، لكن ىذا االستقالل ليس مطمقًا وا 

التي ت نظم عمل ن السمطة التشريعية ىي الجية المخولة بإقرار القوانين إالعمل بالدولة، حيث 
النيابة العامة، وكذلك السمطة التنفيذية ممثمة بوزير العدل الذي تتبع لو النيابة العامة، ال 

باإلضافة إلى أن تعيين أعضائيا كافة يتم  ،سيما فيما يتعمق باإلشراف اإلداري والمالي عمييا
التي ت عتبر جزءاً  من خالل رأس السمطة التنفيذية، وكذلك تربطيا عالقة بالسمطة القضائية

 .أصياًل من تشكيل أي محكمة جزائية أي كان نوعيا ودرجتيا

 ثانثاً: يفهىو انُيابت انعايت

"لقد اختمؼ الفقو والقضاء حوؿ تعريؼ النيابة العامة وطبيعتيا القانونيػة، فينػاؾ رأي اعتبرىا ىيئة 
تحريػؾ الدعوى العمومية تيػاـ ىػو تابعة لمسمطة التنفيذية باعتبارىا سمطة اتياـ، والمقصػود باال

 .(162: 2012)عبد الغريب، ومباشرتو
ألنيا تشرؼ عمى أعماؿ ذات صػبغة قضػائية مثػؿ الضبط  ؛ورأي ثاٍف يعتبرىا ىيئة قضائية

والقياـ ببعض إجراءات التحقيؽ فػي حالة  ،والتصرؼ في محضر جمع االستدالالت ،القضائي
صاص قاضي التحقيؽ، كما أنيا ىيئة تػدخؿ فػي تشػكيؿ والتي ىي أصاًل مف اخت ،التمبس

المحكمة، ومنو تعرؼ النيابة العامة عمى أنيا: "جياز في القضاء ُأسندت إليو وظيفة 
 (31: 2011.)صعابنة،"االتيػاـ
وتسير عمى حسف  ،ىي عبارة عف ىيئة قضائية خاصة تحرس العدالةوقيؿ في تعريفيا      

: 2004وتنفيذ األحكاـ  الجزائية.)عابديف، ،مخالفيو  أماـ  المحكمة ومالحقة  ،تطبيؽ القانوف
32) 
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ف الذيف أناطت بيـ الجماعة  و د معنييف: األوؿ: يراد بو الموظفواصطالح النيابة العامة يفي    
مباشرة الدعوى العمومية، أما المعنى الثاني: فيراد بو صفتيـ كممثميف  لمجماعة في االتياـ  أماـ  

 ـ  الجنائية.المحاك
ـ عػرؼ النائػب العاـ 1979أما قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العسكري الفمسطيني لعاـ 
ومتابعة سػيرىا حتػى يصدر  ،بأنو:" قاض يرأس النيابة العامة، ويباشر تحريؾ الدعوى الجنائية

دولة فمسطيف  حكمًا باتًا، وواليتو عمى ذلؾ عامة تشمؿ سمطتي التحقيؽ واالتياـ، وتنبسط عمػى
برمتيا، وعمى كافة ما يقع فيو مف جرائـ ميما كاف نوعيا، إضافة إلى تمثيؿ الحكومػة، فالنيابة 

أو تقاـ عمييا  ،العامة ىيئة قضائية مرتبطة بقاعدة تسمسؿ في جميع الدعاوى التي تقيميا الدولة
 (24: 1995وتابعة إداريًا لوزير العدؿ.)المبيض، ،السمطة

ء النيابة العامة أن جياز النيابة العامة يحمل خاصية مزدوجة، فأعضاويرى الباحث 
وىم أعضاء قضاء أمام المحاكم في الحدود  ،لسمطة التنفيذية بشكل عاماموظفون يتبعون 

وتحريك الدعوى الجزائية  ،وتوجيو االتيام ،التي يحتفظون فييا بالحق بالمرافعة أمام المحاكم
 .بحق المتيمين

 م انُيابت انعايترابعاً: تشكي

  -تشكيل النيابة العامة:
عمى تشكيؿ  2002( لسنة 1مف قانوف السمطة القضائية الفمسطينية رقـ) 60نصت المادة   

 النيابة العامة بقوليا: " تتألؼ النيابة العامة مف 
 .النائب العاـ 
 .نائب عاـ مساعد أو أكثر 
 .رؤساء النيابة 
 .وكالء النيابة 
 .معاوني النيابة 
 نائب العام:ال .1

أما باقي أعضاء النيابة فيدينوف  ،وىو األصؿ في مباشرة اختصاصاتيا ،ىو رأس النيابة العامة
وىذه الوكالة  ،ويباشروف اختصاصاتيـ كقاعدة عامة، بالوكالة المفترضة عنو ،لو بالتبعية
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شره، أو بمف با ،وىي مفترضة وال تحتاج إلى ثمة توكيؿ خاص بيذا العمؿ ،مصدرىا القانوف
  ،والنائب العاـ لو نوعاف مف االختصاص

 ،يتمثؿ في االختصاصات العامة: األوؿ
 .(6: 1999)شاىيف،اني يتمثؿ في االختصاصات الذاتيةوالث 
 منائب العام:االختصاصات العامة ل 
يباشر النائب العاـ الدعوى الجزائية بنفسو أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة؛ فالنائب العاـ  

باقي أعضاء النيابة العامة وى الجزائية في أنحاء فمسطيف و المكمؼ أصاًل بمباشرة الدع ىو
( لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ) 54يقوموف بيذا العمؿ بصفتيـ وكالء عنو)مادة 

ـ، ويترتب عمى ذلؾ 2002( لسنة 1( مف قانوف السمطة القضائية رقـ)67(، والمادة )2001
 نتيجتاف: 

عامة في مباشرة الدعوى يجوز لمنائب العاـ أف يحؿ محؿ أي عضو مف أعضاء النيابة ال :ولىاأل
 .الجزائية
لو الحؽ في إصدار التعميمات إلى باقي أعضاء النيابة، وكؿ عمؿ يقوـ بو عضو  :والثانية

 (15: 2005النيابة العامة خالفًا لتمؾ التعميمات يعد باطاًل.)البراؾ،
 ة لمنائب العام:الختصاصات الذاتيا 

( لمنائب العاـ بعض 54،120في المادتيف) 2001( لسنة 3خّوؿ قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ)
وذلؾ لتمكينو مف فرض رقابتو  ؛وميزه عف باقي أعضاء النيابة العامة ،االختصاصات الذاتية

شرافو عمى أعضاء النيابة العامة مف جية ىذه  ومف ،وكضمانة إجرائية مف جية أخرى ،وا 
 االختصاصات ما يمي:

المدني لمتظمـ مف القرار الصادر بحفظ  يالعاـ في الطمب الذي يقدمو المدعيفصؿ النائب  .1
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 153/2الدعوى وذلؾ خالؿ شير مف تاريخ تقديمو "المادة)

 ". 2001( لسنة 3رقـ)
أو معرفة الفاعؿ  ،جديدة ةقرار حفظ الدعوى في حاؿ ظيور أدللمنائب العاـ إلغاء  .2

 ". 2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ)155"المادة)
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مف وزير العدؿ مع التحقيقات  وطمب إعادة المحاكمة المحالة إلي يختص النائب العاـ برفع .3
التي يكوف قد رأى إجراءىا إلى محكمة النقض خالؿ شير مف تاريخ تسميمو الطمب 

 ". 2001( لسنة 3قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ) ( مف379/2"المادة)
يختص النائب العاـ باإلشراؼ والمراقبة عمى مأمور الضبط القضائي فيما يتعمؽ بأعماؿ  .4

( 20اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقيـ "المادة)مف الجيات المختصة ولو حؽ الطمب  ،وظيفتيـ
 ." 2001( لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ)

  يختص النائب العاـ بإقامة الدعوى التأديبية عمى القضاة بناء عمى طمب مف وزير العدؿ أو .5
( لسنة 2( مف قانوف السمطة القضائية رقـ)49مف رئيس المحكمة التي يتبعيا القاضي " المادة)

2001." 
استنادًا تمتاز ىذه االختصاصات الذاتية بأنو ال يجوز مباشرتيا مف قبؿ أعضاء النيابة العامة 

بؿ يمكف لمنائب العاـ أف ينيب عنو أحد أعضاء  ،إلى الوكالة العامة التي تربطيـ بالنائب العاـ
 النيابة العامة لمباشرة أحد ىذه االختصاصات بتوكيؿ خاص منو.

ومع ذؾ تعتبر ىذه االختصاصات الذاتية )الخاصة( لمنائب العاـ مرتبطة بوظيفتو وليس 
بوظيفة النائب العاـ  يجوز مباشرة تمؾ االختصاصات مف قبؿ القائـبشخصو، وىذا مفاده أنو 

( لسنة 1مف قانوف السمطة القضائية رقـ) 68/2وذلؾ انسجامًا مع نص المادة  و؛أثناء غياب
والتي تنص عمى أنو: "في حاؿ غياب النائب العاـ أو خمو منصبو أو قياـ مانع، يحؿ  2002

ة العامة وتكوف لو جميع اختصاصاتو لمدة ال تزيد عمى محمو أحد مساعديو مف أعضاء النياب
 ثالثة أشير".

 النائب العام المساعد: . 1
وىـ ليس ليـ اختصاص قضائي  ،مف النواب العاميف المساعديف اً يضـ مكتب النائب العاـ عدد 

 أو ما يحيمو ،بؿ يقتصر اختصاصيـ عمى معاونة النائب العاـ مف إدارة النيابة العامة ،محدد
وىـ كالنائب العاـ ليس ليـ  ،أو إدارية ،سواء كانت قضائية ،عمييـ النائب العاـ مف أعماؿ

 ،اختصاص بمكاف محدد بؿ يباشروف أعماليـ في جميع المناطؽ التي ينتدبيا ليـ النائب العاـ
أو خمو  ،وىى الحموؿ محؿ النائب العاـ في حاؿ غيابو ،ولمنائب العاـ المساعد أىمية أخرى

أو  ،ولو مباشرة جميع االختصاصات المخولة لو سواء كانت عامة ،أو قياـ مانع لديو ،ومنصب
 ـ(.2002( لسنة 1مف قانوف السمطة القضائية رقـ ) 68ذاتية) مادة 
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 رئيس النيابة العامة: .3
وال يممؾ مباشرة االختصاصات  ،يباشر رئيس النيابة االختصاصات العامة التي لمنائب العاـ 

وقد منحو القانوف اختصاصات معينة ال يجوز مباشرتيا  ،لمنائب العاـ إال بتوكيؿ خاصالذاتية 
مف قانوف السمطة  68/4لمف ىـ أقؿ منيـ درجة مف أعضاء النيابة العامة حيث نصت المادة 

 عمى أنو:  2002( لسنة 1القضائية رقـ)
 تقؿ درجتو عف رئيس نيابة"." ال يجوز أف يؤدى وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العميا مف 

 ،لرئيس النيابة العامة اإلشراؼ اإلداري عمى مف يعمموف تحت رئاستو مف وكالء النيابة وكما أن
 والموظفيف اإلدارييف العامميف بالنيابة. ،ومعاونييـ

 وكالء النيابة العامة: .0
لعامة ليـ مباشرة بأف وكالء النيابة ا 2001لسنة  3تضمف  قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  

أما االختصاصات الذاتية فال يمكنيـ  ،جميع االختصاصات العامة الممنوحة لمنائب العاـ
مباشرتيا إال بتوكيؿ خاص، ويتعيف في تحديد االختصاص المكاني لوكيؿ النيابة العامة التفريؽ 

حصور في وبيف مف يعمؿ في نيابة كمية، فاألوؿ اختصاصو م ،بيف مف يعمؿ في نيابة جزئية
وذلؾ  ؛حدود النيابة الجزئية التي يعمؿ لدييا، أما الثاني فيمتد إلي كؿ دوائر المحكمة االبتدائية

أومف يقوـ مقامو، تفويضًا أصبح عمى النحو الذي  ،استنادًا إلي تفويض مف رئيس النيابة العامة
ر ىذا المبدأ بالنص استقر عميو العمؿ في حكـ المفروض ولذلؾ لـ يجد المشرع الحاجة إلي تقري

 أو السمطة القضائية. ،عميو في أي مف القوانيف سواء اإلجراءات الجزائية
 معاونو النيابة العامة: .5

( مف 60مف أعضاء النيابة العامة، وىذا ما أكدتو المادة ) اً يعتبر معاوف النيابة العامة عضو 
 -1لؼ النيابة العامة مف : " تؤ حيث نصت عمى 2002( لسنة 1رقـ)قانوف السمطة القضائية 

معاوني النيابة  -5وكالء النيابة  -4رؤساء النيابة  -3النائب العاـ المساعد  -2النائب العاـ 
 العامة " 

( مف 61كما أنو يخضع في التعييف لنفس شروط تعييف أعضاء النيابة العامة الواردة في المادة)
 القانوف المذكور.

النيابة العامة بكافة األعماؿ المندوبيف إلييا مثؿ تمثيؿ النيابة  ووبناء عمى طمب ذلؾ يقوـ معاون
بداء الطمبات، والمرافعات ،العامة أماـ المحاكـ جراء التحقيؽ، ولكف بشرط أف تكوف تمؾ  ،وا  وا 
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األعماؿ تحت إشراؼ ومسئولية األشخاص المنوط بيـ تدريبيـ مف وكالء النيابة العامة، غير 
 ف يكوف ليذا الندب الشفوي ما يفيد حصولو في أوراؽ الدعوى.أبشرط  ،أف الندب قد يتـ شفوياً 

ويرى الباحث أن تشكيل النيابة العامة بيذه الطريقة ىو تشكيل سميم ويتناسب وعمل النيابة 
والفني الصحيح، فيي مستقمة فنيًا ولكنيا تتبع وزير العدل إداريًا  ،والتسمسل اإلداري ،العامة
 وماليًا.

 صاصاث انُيابت انعايتخايساً: اخت

ة واألصمية، وىي تمثيؿ بة العامة القياـ بميمتيا الرئيسيتحدد اليدؼ األصيؿ في وجود النيا
ة قد يتفرع عنيا بعض المياـ وىذه الميمة الرئيس ،المجتمع في إقامة الدعوى الجزائية، ومتابعتيا

 ؿ وذلؾ مف خالؿ: لتأدية ىذه الميمة عمى الوجو األكم ؛والواجبة واليامة ،الفرعية
 مرحمة  جمع االستدالالت:  .1

يشاركيا في ذلؾ مأمورو الضبط  ،تقوـ النيابة العامة  بدور أساسي في اإلعداد لمدعوى الجزائية
لتحوؿ بينيـ وبيف مخالفة القانوف  ؛القضائي الذيف يعمموف تحت إشراؼ ورقابة النيابة العامة

(، 35: 2011بالموضوعية في تصرفاتيـ.)صعابنة، والتزاميـ ،عمى حريات األفراد واالفتراءات
وقد أسند المشرع الفمسطيني القياـ بيذا اإلجراء لمأموري الضبط القضائي، وذلؾ بنص 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى "يتولى مأمور الضبط القضائي 19/2المادة)
 ت التي تمـز التحقيؽ في الدعوى".وجمع االستدالال ،البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا

 مرحمة التحقيق االبتدائي:   .1
تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ وىذا ما نصت عميو المادة   
 : 2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ)55/1)

بيا، والنيابة العامة عندما " تختص النيابة العامة دوف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ والتصرؼ 
 تباشر التحقيؽ االبتدائي إنما تقوـ بعمؿ قضائي.

وجوازًا في الجنح  ،والتحقيؽ االبتدائي قد أناطو المشرع بالنيابة العامة إلزامًا في الجنايات
 : قانوف اإلجراءات الجزائية ( مف53والمخالفات وىذا ما نصت عميو المادة  )

في مواد المخالفات والُجنح أف الدعوى صالحة إلقامتيا بناء عمى محضر  "إذا رأت النيابة العامة
 جمع االستدالالت تكمؼ المتيـ بالحضور مباشرة أماـ المحكمة المختصة".
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الجريمة أيًا كانت ضد المتيـ أو  ةتدائي لمكشؼ عف أدلوتتولي النيابة العامة مباشرة التحقيؽ االب
خالص نتيجة التحقيؽ التي تدور حوؿ كفاية األدلة لإلحالة لمصمحتو، ثـ الموازنة بينيما الست

 إلي قضاء الحكـ أو إصدار أمر بحفظ الدعوى الجزائية .
 مرحمة مباشرة االتيام:  .3
وىي المرحمة األساسية في الدعوى الجزائية، حيث تقوـ النيابة العامة بتقديـ عناصر الدعوى   

ف منيا ما ىو في مصمحة المتيـ، ويجب عمييا أف وأدلتيا جميعًا إلي المحكمة المختصة ولو كا
ذا لـ تتوفر أدلتقدـ لمقضاء كؿ ما مف شأنو أف يساعده في إصدار حكـ م  ةطابؽ لمقانوف، وا 

ويجوز ليا أف تطمب بطالف االدعاء المباشر  ،االتياـ فيجب عمييا المطالبة بالبراءة صراحة
كما خوليا قانوف اإلجراءات الجزائية  ،لمدنيبناًء عمي طمب المدعي ا ؛المقدـ إلى قضاء الحكـ

 (16: 2005الطعف في الحكـ الجزائي ولو كاف ىذا الطعف لصالح المتيـ.)البراؾ،
 اإلشراف عمي تنفيذ األحكام القضائية:  .0

فإنو "تتولي النيابة  2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )395وفقًا لنص المادة )
وليا عند المزـو االستعانة بقوات الشرطة  ،حكاـ الصادرة في الدعاوي الجزائيالعامة تنفيذ األ

والقوة العسكرية  ،مباشرة"  حيث تقوـ النيابة العامة بتوجيو أوامرىا مباشرة إلى السمطات التنفيذية
مف إجبار المحكوـ عميو عمى الخضوع إلجراءات التنفيذ،  ،لتقوـ بما يطمب منيا ؛المدعمة ليا

يندبو مف مساعديو ميمة اإلشراؼ عمى تنفيذ الحكـ  أوولى النائب العاـ أو مف ُينيبو تكما ي
كما ليا سمطة اإلشراؼ  ،مف قانوف اإلجراءات الجزائية( 410المصادؽ عميو باإلعداـ )مادة

عمى تنفيذ األحكاـ السابقة عمى الفصؿ في موضوع الدعوى إذا احتاجت إلي تنفيذ، كالقبض 
 أو إطالؽ سراحو إذا كاف موقوفًا مف قبؿ. ،و حبسو احتياطياً أ ،عمى المتيـ

 اإلشراف عمي مراكز اإلصالح والتأىيل ) السجون (:  .5
تتولى النيابة العامة بما في ذلؾ قضاة المحاكـ ميمة اإلشراؼ عمي مراكز اإلصالح والتأىيؿ  

( لسنة 3ة رقـ)ءات الجزائي( مف قانوف اإلجرا126)السجوف( وىذا ما نصت عميو المادة )
واالستئناؼ تفقد مراكز اإلصالح والتأىيؿ  ،ورؤساء محاكـ البداية، ـ" لمنيابة العامة2002

أو موقوؼ بصفة  ،مف عدـ وجود نزيؿ ؛وأماكف التوقيؼ الموجودة في دوائرىـ لمتأكد ،)السجوف(
وأف يأخذوا  والحبس، ،غير قانونية، وليـ أف يطمعوا عمى سجالت المركز، وعمى أوامر التوقيؼ
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 ووا منو أي شكوى ُيبدييا ليـ مدير أو نزيؿ ويسمع ،وأف يتصموا بأي موقوؼ ،صورًا منيا
 التي يطمبونيا ".ساعدة لمحصوؿ عمى المعمومات و أف ُيقدموا ليـ كؿ م، و المراكز وومأمور 

 سادساً: خصائص انُيابت انعايت

 ة العامة في:بتتمثؿ خصائص النيا
 : العامة أواًل: استقالل النيابة

تتمتع النيابة العامة باالستقالؿ في مواجية سمطات الدولة واألفراد باعتبارىا أحد األدوات الالزمة 
لذلؾ يجب أف يتمتع أعضاء النيابة العامة  ؛وحسف إدارة العدالة ،والشرعية ،لحماية القانوف

طاف عمييـ سوى وال سم ،واستقالؿ ،ونزاىةادية، تكفؿ ليـ القياـ بواجبيـ في حيبضمانات 
رغـ استقالؿ النيابة العامة عف سمطات الدولة واألفراد إال و واعتبارات الصالح العاـ،  ،ضمائرىـ

 أنو تربطيا بيا عالقات متعددة  مع السمطات القضائية األخرى وىذا ما ذكرناه سابقًا.
 ثانيًا: التبعية التدريجية: 

تباع اع أعضاء النيابة العامة ممزموف بفجمي ،ةيخضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تسمسؿ السمط
وىـ بذلؾ يختمفوف عف القضاة في عالقاتيـ  ،واألوامر الموجية ليـ مف رؤسائيـ ،التعميمات

برؤسائيـ، فالقضاة ال سمطاف عمييـ إال القانوف وضمائرىـ، وقد أكدت عمي التبعية التدريجية 
 : 2002( لسنة 1لقضائية  رقـ)( مف قانوف السمطة ا66المادة )

ىـ وفقًا لترتيب درجاتيـ" والمالحظ أف ىذا النص جاء ءعضاء النيابة العامة يتبعوف رؤسا" أ
( 11والمادة ) 1972لسنة  46مف قانوف السمطة القضائية المصري رقـ  27مخالفًا لنص المادة 

ؿ سمطة وزير العد تامنح متافال 2001( لسنة 16ني رقـ)مف قانوف األصوؿ الجزائية األرد
 والرقابة عمي أعضاء النيابة العامة بشكؿ صريح وواضح. ،اإلشراؼ

ومع ذلؾ ىناؾ بعض النصوص التي تؤكد عمى وجود سمطة إشرافية لوزير العدؿ عمي أعضاء 
 عمي: 2002( لسنة 1القضائية رقـ)مف قانوف السمطة  65النيابة العامة حيث نصت المادة 

ونقميـ خارج دائرة المحكمة المعيف أماميا بقرار مف  ،العامة " يكوف تعييف مكاف أعضاء النيابة
ويكوف نقميـ داخؿ دائرة المحكمة التي يعمموف  ،وزير العدؿ بناء عمي اقتراح مف النائب العاـ

 أو ندبيـ خارجيا بقرار مف النائب العاـ عمي أال تزيد مدة الندب عمى ستة أشير".  ،بيا
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 ،لعدؿ عمى النيابة العامة ىي سمطة إدارية محضةومما ال شؾ فيو أف سمطة وزير ا
ا مف موالتنسيؽ بينيما وبيف غيرى ،واليدؼ منيا ضماف قياـ النيابة العامة بدورىا القانوني

مع العمـ بأف ىذه السمطة ال تسمب النيابة العامة ، ا في عمميامالسمطات التي تتصؿ بي
وال يجب أف تكوف مبررًا  ،بيؽ الصحيح لمقانوفوال تنحرؼ عف واجبيا في كفالة التط ،استقالليتيا

 وموضوعيتيا. حياديتيالمتأثير في  ؛لمراعاة اعتبارات غير قانونية في عمؿ النيابة العامة
وبناء عميو ال يممؾ وزير العدؿ سمطة اإلشراؼ القضائي أو الفني عمى النيابة العامة 

أو النائب العاـ بأف يتصرؼ  ،يابة العامةوبالتالي ال يجوز لوزير العدؿ أف يأمر أحد أعضاء الن
في الدعوى الجزائية بصورة معينة، كما ال يممؾ أف يرفع الدعوى الجزائية ألنيا مف اختصاص 
النائب العاـ، ومف ثـ فإف مخالفة عضو النيابة العامة ألمر وزير العدؿ ال يجعؿ تصرفو مشوبًا 

ا أف تصرؼ عضو النيابة العامة كاف وفقًا لحقو طالم ،وال يعرضو لممؤاخذة التأديبية ،بأي بطالف
المقرر بالقانوف، أما بالنسبة لمنائب العاـ فإنو يعتبر رئيس جياز النيابة العامة، بكافة أعضائيا 

وسائر أعضاء النيابة العامة ليسوا إال نوابًا  ،فالنائب العاـ ىو األصؿ في مباشرة الدعوى الجزائية
 (31: 1999ويستمدوف سمطتيـ منو.)شاىيف، ،عنو يستعمموف الدعوى باسمو

فس الوقت، وقضائية في ن ،لذلؾ فإف تبعية أعضاء النيابة العامة لمنائب العاـ ىي تبعية إدارية
 :وذلؾ عمى النحو التالي

 التبعية اإلدارية لمنائب العام:  .1
معينة أماميا ونقميـ خارج دوائر المحكمة ال ،حيث يكوف تعييف مكاف عمؿ أعضاء النيابة العامة

 .2002( لسنة 1( مف قانوف السمطة القضائية رقـ)65المادة ) ،بناء عمي اقتراح النائب العاـ
ولمنائب العاـ نقؿ أعضاء النيابة العامة داخؿ دائرة المحكمة التي يعمموف  بيا أو ندبيـ خارجيا 

 ت القانوف المذكور.( مف ذا65المادة ) ،بقرار منو عمى أف ال تزيد مدة الندب عمى ستة  أشير
ويقيـ النائب العاـ الدعوى التأديبية عمى أعضاء النيابة العامة عند ارتكابيـ ما يستوجب 

 ( مف القانوف المذكور.72المحاكمة التأديبية المادة )
 التبعية القضائية:  .1

شرة ؿ في مبارئاسة النائب العاـ لوكالئو تختمؼ عف رئاسة وزير العدؿ، فالنائب العاـ ىو األص
بحيث يستمدوف منو صفتيـ  ،أعضاء النيابة العامة وكالء عنو في مباشرتياو  ،الدعوى الجزائية

: "يباشر النائب العاـ قانوف اإلجراءات الجزائية النيابية، وىذا ما نصت عميو المادة الثانية مف
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لنيابة العامة أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة " لذلؾ فإف أعضاء ا ،الدعوى الجزائية بنفسو
باإلضافة إلي تبعيتيـ مف الناحية اإلدارية، فالنائب  ،يخضعوف لمنائب العاـ مف الناحية القضائية

كما يترتب عمى مخالفة أوامره  ،العاـ يستطيع أف يمنع أي عضو مف استعماؿ الدعوى الجزائية
ذا يخرج بذلؾ عف إ ،فضاًل عف مسؤولياتو اإلدارية ،بطالف اإلجراءات التي يقوـ بيا العضو

فتزوؿ عنو الصفة النيابية فيما يتعمؽ بالتصرؼ المخالؼ ألمر  ،ةحدود الوكال
 (19: 2005الموكؿ.)البراؾ،

إف أعضاء النيابة العامة يستمدوف سمطتيـ مف النائب العاـ فيما يتعمؽ بسمطة النيابة 
بة العامة سمطة  قضائية التحقيؽ فألعضاء النيابما فيما يتعمؽ أ ،األصمية أي )سمطة االتياـ(

 محضة حمت فييا النيابة العامة محؿ قاض التحقيؽ العتبارات قدرىا المشرع.
ويترتب عمي ذلؾ أف سمطة عضو النيابة العامة في التحقيؽ سمطة ذاتية ال يمتـز في مباشرتيا 

بحؽ  ومع ذلؾ فإف ىذه السمطة الذاتية لعضو النيابة ال تخؿ ،بالخضوع ألوامر النائب العاـ
أف يسحب التحقيؽ مف عضو لو ووفقًا لمبدأ التجزئة  ،النائب العاـ مف مباشرة اختصاصو الرئيس

 أو أف يندب أحد أعضاء النيابة اآلخريف لذلؾ. ،ويتخذ فيو بنفسو ما يراه مف إجراءات ،النيابة
حرية في ومع ذلؾ إذا رفعت الدعوى الجزائية إلى القضاء فيكوف لعضو النيابة العامة كامؿ ال

 المرافعة عمى الوجو الذي يمميو عميو ضميره وغير مقيد بتعميمات النائب العاـ.
 ثالثًا: عدم تجزئة النيابة العامة: 

فأعضاؤىا مف الناحية القانونية بمثابة شخص  ،يعني ذلؾ وحدتيا واعتبارىا سمطة واحدة
نما إلي النيابة  واحد ال يتجزأ، فإذا باشر أحدىـ عماًل صحيحًا فإنو ال ينسب إلي شخصو وا 

ذلؾ أف أعضاء و  ،ة التي تقوـ النيابة العامة  بياألف شخصية العضو تذوب في الوظيف ؛بأسرىا
وىو بدوره يمثؿ المجتمع عند  مباشرة الوظائؼ الموكمة لو،  ،النيابة العامة يمثموف النائب العاـ

موحدة منسقة لمكافحة اإلجراـ وفقًا  وليذه القاعدة ما تبررىا أيضًا باعتبارىا ضرورة لرسـ سياسة
لما يكشؼ عنو العمـ مف أساليب حديثة، وأف تسير عمى تنفيذ ىذه السياسة سمطة تسودىا 

 (16: 1999الوحدة.)شاىيف،
 : رابعًا: عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة

عف  ةولؤ عمميا ينبغي أال تكوف النيابة مس"احترامًا لمبدأ حرية النيابة العامة في أداء 
أعماليا طبقًا لمقواعد العامة في المسؤولية المدنية، والمقصود بعدـ المسؤولية ىو أف أعضاء 
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النيابة العامة غير مسئوليف عف الضرر الذي يصيب الغير جراء القياـ بواجباتيـ، طالما يؤدوف 
موجب نص خوؿ  ليـ ب اً ولكونيـ يستعمموف حق ؛ىذه األعماؿ في الحدود التي رسميا القانوف

تشريعي، والغرض مف ىذا المبدأ ىو توفير قدر كاؼ مف الطمأنينة واالستقرار ألعضاء النيابة 
وأف ال يترددوا  في اتخاذ اإلجراءات المناسبة  خوفًا  ،العامة أثناء ممارستيـ لواجباتيـ الرسمي
رر كبير عمى وذلؾ ألف ضياع أثار الجريمة فيو ض ؛مف المسئولية المترتبة عمى ىذه الممارسة

أمف المجتمع  وسالمتو، وقد احتاط المشرع لذلؾ مف خالؿ الضمانات التي وضعيا عند اإلخالؿ 
ألنو عمى الرغـ مف أف الضرر الذي يصيب األبرياء نتيجة لما تتطمبو إجراءات  ؛بيذا اإلجراء

ض ليؤالء التحقيؽ والتحري مف سرعة في بعض األحواؿ فإف المجتمع ىو الذي يتولى دفع التعوي
تتصرؼ باسـ  متما دا ،دوف أف يحّمؿ المسؤولية لمنيابة العامة ،األبرياء
  .(124: 1966")مصطفى،المجتمع

ويذىب جانب كبير مف الفقو إلى أف عدـ مسؤولية أعضاء  النيابة العامة تعود إلي 
أو  ،عوىأسباب اإلباحة، وبناًء عميو ال يجوز الحكـ عمي عضو النيابة العامة  بمصاريؼ الد

أو تقرر عدـ وجود وجو إلقامة الدعوى الجزائية بسبب ما  ،التعويض إذا حكـ ببراءة المتيـ
أو سب، ومع ذلؾ فإف مسؤولية عضو النيابة العامة  ،تتضمنو طمبات النيابة العامة مف قذؼ

أي يجب أف يكوف عضو النيابة العامة   ،بؿ مقيدة بشرط توافر سبب اإلباحة ،ليست مطمقة
النية في تصرفو،  فإذا انتفت كاف مسئوال، وعمى ىذا األساس يجوز مساءلة عضو النيابة  حسف

( ومع ذلؾ 111: 2004جنائيًا عما يرتكبو مف أفعاؿ تعتبر جريمة في نظر القانوف،)صالح،
وضع لو المشرع الفمسطيني حصانة تتمثؿ في أف الدعوى الجزائية ال ترفع عمى عضو النيابة 

ويحدد المجمس المحكمة التي تنظر فييا الدعوى  ،إذف مف مجمس القضاء األعمىالعامة  إال ب
مف قانوف السمطة  59بغض النظر عف قواعد االختصاص المكاني المقررة في القانوف ) ـ 

 مف ذات القانوف(. 72التي أحالت  إلييا المادة  ،2002لسنة  1القضائية  رقـ 
المادة     ) ،أو خطأ ميني جسيـ ،أو تدليس، في عمموغش  وكما يجوز أف يسأؿ مدنيًا إذا وقع منو

وقد حدد المشرع  الطريؽ  (2001لسنة  2أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ  "153"
جوز فييا ىذه المساءلة، وىذا تواألحواؿ التي  ،تباعو لمساءلة عضو النيابة العامةاالواجب 

( مف قانوف 155ة  المنصوص عمييا في المادة )الطريؽ ىو طريؽ إجراءات المخاصمة القضائي
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مف الناحية  العممية حيث  اً عسير  اً أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية، والمخاصمة ُتعتبر طري
 وعضو النيابة العامة بضمانات جعمت منو طريقًا لحمايتيـ ال لمخاصمتيـ. ،أحاطت القاضي

 خامسًا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة: 
 عمي: 2001( لسنة 3الجزائية رقـ)( مف قانوف اإلجراءات 160ت المادة )نص

وفي سائر حاالت  ،"لمخصوـ  طمب رد القضاة عف الحكـ في الحاالت الواردة في المادة السابقة
أو مأموري  ،الرد المبينة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، وال يجوز رد أعضاء النيابة العامة

 يعتبر المجني عميو فيما يتعمؽ بطمب الرد بمثابة خصـ في الدعوى." الضبط القضائي، و 
يتضح مف المادة المذكورة أف المشرع الفمسطيني قد أخذ بعدـ جواز رد أعضاء النيابة العامة في 

 حيف أجاز رد القضاة.
وقد عممت المذكرة التفسيرية لمشروع قانوف اإلجراءات الجنائية المصري ذلؾ بأف ما 

أو مأمور الضبط القضائي في الدعوى ال يعتبر حكمًا فييا، ويعمميا  ،و النيابة العامةيجريو عض
فضال عف وليس لمخصـ أف يرد خصمو، و  ،الفقياء بأف النيابة العامة خصـ في الدعوى الجنائية

 أف رأي النيابة العامة يخضع لتقدير القضاء.
عمى جواز رد عضو النيابة العامة،  ويرى الباحث أنو مف األجدر بالمشرع الفمسطيني أف ينص

ألف أحكاـ الرد تعتبر مف الضمانات األساسية لممتيـ، وأف إجازة  ؛شأنو في ذلؾ شأف رد القضاة
نما يرد ممثميا الذي قد يثير لديو ال شؾ في الرد ال تعني أف المتيـ يرد النيابة العامة كييئة، وا 

، أما القوؿ بأف ما يبديو عضو النيابة العامة مف ونزاىة تصرفاتو، فيطمب استبدالو بغيره ادتو،حي
أراء  يخضع لتقدير المحكمة، قد يبدو صحيحًا مف الناحية القانونية المجردة، ولكف مف الناحية 

وأحكاميا بيذا الرأي، وىذا يبرر مصمحة المتيـ في طمب  ،الواقعية قد تتأثر المحكمة في قراراتيا
 اً ت لديو شبية الميؿ والتحيز، فيجب أف يكوف  المتيـ مطمئنرد عضو النيابة العامة إذا توافر 

 إحدى ضمانات الدفاع.لكوف الطمأنينة  ؛لشخص المحقؽ
نما تبدي رأيا فييا، لذلؾ ال  كما أنو ال يمكف التبرير بأف النيابة العامة ال تفصؿ في الدعوى، وا 

( مف قانوف 71المادة )ف المشرع الفمسطيني أجاز رد الخبير بموجب  نص إيث يجوز ردىا، ح
( مف  265اإلجراءات الجزائية إذا توافرت أسباب جدية لذلؾ، كما أجاز رد المترجـ في المادة )

 ذات القانوف.
 



 

 
31 

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

 ممخص المبحث

تـ الحديث في ىذا المبحث عف التطور التاريخي لمنيابة العامة باعتبارىا ممثمة الدولة 
يو االتياـ، ومباشرتو بحؽ األشخاص المتيميف في تنفيذ القانوف، وتنوب عف المجتمع في توج

بارتكاب الجرائـ في المجتمع الفمسطيني، وتـ اإلشارة عف نشأة النيابة العامة سواء في الفقو 
يراد سردأو العصر اإلسالمي، و  ،أو الشريعة الفرعونية ،أو الروماني ،الفرنسي تاريخ نشأتيا في  ا 

مرورًا  1917وحتى  1517 لعثمانية مف عاـفمسطيف عمى مر العصور مف عيد الخالفة ا
 ،ـ، ومف ثـ عيد اإلدارة المصرية عمى قطاع غزة1948فمسطيف حتى عاـ لالبريطاني  حتالؿباال

، ومف ثـ األوامر العسكرية اإلسرائيمية 1967عمى الضفة الغربية حتى عاـ  ردنيةواإلدارة األ
وحتى  ،ـ1994عاـ مسطينية مف السمطة الوطنية الف عيد إلىوصواًل  ،ـ1993حتى عاـ 

 تاريخو.
تـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى عالقة النيابة العامة بالسمطات الثالث)التشريعية، 

القضائية( مؤكدًا عمى استقالليا المطمؽ مف الناحية الفنية عف ىذه السمطات، وأنيا و التنفيذية، و 
إلدارية والمالية لوزير العدؿ، وشمؿ تتمتع باستقالؿ مرف مع ىذه السمطات، السيما في تبعيتيا ا

بما يتوافؽ وقانوف اإلجراءات  يـ،وميام أعضائيا وصالحيات ،ىذا المبحث تشكيؿ النيابة العامة
أىـ  ـ، وتضمف2002( لسنة 1ئية رقـ)ـ وقانوف السمطة القضا2001( لسنة 3الجزائية رقـ)

اميا بتنفيذ الحكـ الجزائي البات بحؽ وحتى قي ،أعماؿ النيابة العامة منذ مرحمة جمع االستدالالت
المحكوـ عمييـ مف المتيميف، وكذلؾ إشرافيا عمى تنفيذ حكـ اإلعداـ المصادؽ عميو حسب 

لمتأكد مف قانونية الموقوفيف  ؛األصوؿ، وكذلؾ دورىا في تفقد مراكز اإلصالح والتأىيؿ )السجوف(
 وف، وتحقيؽ العدالة المنشودة.واالستماع إلييـ؛ إنفاذًا لفرض سيادة القان ،والنزالء

واشتمؿ ىذا المبحث عمى التعريؼ بخصائص النيابة العامة كجياز لو خصوصية 
بصفتو نائبًا عف المجتمع في مالحقة الجريمة، والمجرميف، والتي مف أىميا االستقالؿ التاـ في 

ميا وكذلؾ عدـ أداء عمميا الفني في تحريؾ الدعوى ومباشرة الدعوى الجزائية، وعدـ تجزئة عم
 اً مسؤولية أعضائيا في أدائيـ لعمميـ، وعدـ جواز رد أعضاء النيابة العامة باعتبارىا خصم

؛ األمر الذي ننتقده ونوصي بتعديؿ القانوف ليشمؿ جواز رد أعضاء النيابة العامة كطمب اً شريف
 رد القضاة.
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 انًبحث انثاَي

 انحـــكــــى انـــزشــــيذ 

 :يمذيت

الحكـ الرشيد )الحوكمة( مف أكثر المفاىيـ التي أثارت الجدؿ في العقديف األخيريف، ُيعد مفيوـ 
قتصادية واالجتماعية؛ لوضع الفكر في المياديف السياسية واال ومثؿ تحديًا فعميًا أماـ ُمنظري

لوضع الخطط والطرائؽ المناسبة لموصوؿ  ؛أسس فكرية تتمحور حوؿ المفيوـ والمقصد الفعمي لو
ة قصوى في معايير التقييـ الخاصة بقياس مستوى األداء الرشيدي في سياسات الدوؿ أو لفعالي

 الشركات أو المجتمعات.
وبالرغـ مف اإلشكالية التي تكتنؼ تاريخ ظيور ىذا المفيوـ إال أنو حاز عمى اىتماـ واسع مف 

لصمة، ولعؿ ناحية التنظير في الجانب االقتصادي التنموي أكثر مف الجوانب األخرى ذات ا
الجانب السياسي مف أكثر المحاور التي افتقدت لمثؿ ىذا التنظير الفكري والفمسطيني، وغالبًا ما 
كاف المدخؿ االقتصادي لتحميؿ ىذا المفيوـ ىو البداية لمناقشة آليات الحكـ الرشيد في الميداف 

 السياسي.
إلى عدة نقاط وفروع  مف خالؿ وإلجماؿ كؿ ما يتعمؽ بمعايير الحكـ الرشيد تـ تقسيـ المبحث 

 والعوامؿ التي تساعد عمى تطبيقو ،وكيفية ظيوره ،وأىدافو ،تعريؼ لمحكـ الرشيد
 أواًل: الحكم الرشيد)تعريفو، أسبابو، أىدافو، أبعاده، أىميتو(

 تعزيف انحكى انزشيذ:. 1

ترييا عدة االجتماعية التي تع يجب اإلشارة إلى أف مفيـو الحكـ الرشيد كباقي المفاىيـ
إشكاالت منيجية، منيا إشكالية الترجمة، فال يوجد ىناؾ ترجمة حرفية بالمغة العربية تعكس نفس 

اؿ ىناؾ عدة دالالت لممفيوـ والفرنسية، فعمى سبيؿ المث الداللة التي تعكسيا المغة اإلنجميزية
دارة شؤوف الدولة والمجو الحاكمية، و أسموب الحكـ، و الحكـ الرشيد،  :منيا  تمع...إلخ.ا 

ليس مفيوما جديدا، بؿ إنو قديـ قدـ الحضارة البشرية  Governanceإف مفيوـ "الحكـ" 
والعممية التي يجرى من خالليا تنفيذ )أو عدم  ،عممية صناعة القرارألنو ببساطة يعنى: "

"، جاء مفيوـ الحكـ الجيد ليضفي عمى مفيوـ الحكـ بعدا عقالنيا يحقؽ تنفيذ( القرارات
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: 2008يدؼ مف ىذا الحكـ بحيث يوفر مناخا لتنمية إنسانية بالبشر ومف أجميـ.)كربوسة،المست
26) 

وكاف أوؿ استخداـ ليذا المصطمح في المؤسسات المالية، ثـ تدريجيا دخؿ االىتماـ 
السياسي، إذ أصبح مف االىتمامات الكبرى في الخطابات السياسية خاصة في ميداف التنمية 

تغيير نوعي في العالقات الدولية مع دخوؿ عصر العولمة وظيور فواعؿ  الشاممة، وذلؾ بعد
والشركات المتعددة الجنسيات، التي لعبت دورا كبيرا في  ،كالمنظمات الدولية ،جديدة فوؽ الدوؿ

االنتشار الواسع ليذا المصطمح، وقد جاء استخدامو في الحقؿ السياسي نتيجة الفساد المتفشي 
عمى مستوى القطاعات العميا، كآلية ومفيوـ جديد يضاؼ إلى مختمؼ في العديد مف الدوؿ 

 (.2004:158اآلليات واألطر عمى كافة المستويات )الزيات،
ىناؾ العديد مف االجتيادات في مسألة تعريؼ الحكـ الرشيد، وأغمب التعريفات تذىب 

ريؼ تدخؿ بكافة ببعدىا السياسي أكثر مف االتجاىات األخرى، عممًا بأف مسألة تفصيؿ التع
(.ويرجع ىذا االختالؼ والتعدد في 16: 2007شؤوف الحياة)مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،

التعاريؼ حوؿ الحكـ الرشيد باألساس إلى اختالؼ المياديف وتبايف المنطمقات الفػكرية السياسية، 
يذا لد أىـ التعاريؼ وؿ فيما يمي رصوسنحا، (27: 2008)كربوسة،االجتػػػماعيةو االقتصادية، و 

 .المصطمح
تسيير شؤوف و أسموب وطريقة الحكـ والقيادة،  :"governanceيقصد  بالحاكمية " 

مؤسسات أو مجموعات محمية، أو منطقة، أو مجموعة مف الدوؿ، أو  منظمة قد تكوف دولة،
فية في المشاركة والشفاو التشاور، و عمومية أو خاصة، فالحاكمية ترتكز عمى أشكاؿ التنسيؽ، 

  .(97: 2004)كريـ،القرار
إلعانة ومساندة  ؛ويشار كذلؾ لمحكـ الرشيد عمى أنو مجموعة القواعد الطموحة الموجية

المسيريف، اللتزاـ بالتسيير الشفاؼ في إطار ىدؼ المساءلة عمى أساس قاعدة واضحة المعالـ، 
ات المتعددة تساىـ في ذلؾ، وغير قابمة لالنتقاد أحيانا، كوف كؿ األطراؼ الفاعمة عبر النشاط

 .(11: 2005أي في مجاؿ التسيير)العزي، وغالـ،
فالحكـ الرشيد ىو عبارة عف حكـ يقصد فيو ممارسة السمطة السياسية واالقتصادية 

 ،ومؤسسات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،الدولة مؿواإلدارية لتسيير شؤوف الدولة، وىي تش
 (.16: 2007ركة فيما بينيا)مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،وتعمؿ عمى تفعيؿ مفيـو المشا
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و شكل الحكم الباحث عمى تعريف الحكم الرشيد بأنو عبارة عن منظومة أ تخمصويس
، ويقوم عمى توسيع قدرات الشعوب والتنّوع في وي دافع عنيا حقوق اإلنسانالذي يعزز 

اعية، ويجب أن يؤّدي إلى تحقيق مصمحة خياراتيم وحرياتيم االقتصادية والسياسية واالجتم
 .الشعوب

 ** تعريف البنك الدولي:
يػػػعػػػرؼ البنؾ الدولي الحكـ الرشيد بأنو التقاليد والمؤسسات التي مف خالليا تتـ ممارسة السمطة 

 في الدوؿ مف أجؿ الصالح العاـ، وىذا التعريؼ يشمؿ:
 بداليـ.عممية اختيار القائميف عمى السمطة ورصدىـ واست• 
 قدرة الحكومات عمى إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السممية بفاعمية.• 
احتراـ كؿ مف المواطنيف والدولة لممؤسسات التي تحكـ التفاعالت االقتصادية    واالجتماعية • 

 .(21: 1999فيما بينيا")البنؾ الدولي،
 ** تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

مـ المتحدة اإلنمائي فاف مفيوـ الحكـ الرشيد: "ىو ممارسة السمطة االقتصادية ووفقًا لبرنامج األ
والسياسية واإلدارية إلدارة شؤوف الدولة عمى كافة المستويات، ويشمؿ اآلليات والعمميات 

ويمارسوف حقوقيـ  ،والمؤسسات التي مف خالليا يعّبر المواطنوف والمجموعات عف مصالحيـ
)برنامج األمـ المتحدة ويقبموف الوساطة لحؿ خالفاتيـ" ،التزاماتيـويوفوف ب ،القانونية
 .(23: 1997اإلنمائي،

 ** تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية:
( فاف الحكـ الرشيد: "ىو الحكـ الذي يعزز ويدعـ 2002وفقًا لتقرير التنمية اإلنسانية العربية )

البشر وخياراتيـ وفرصيـ وحّرياتيـ االقتصادية ويصوف رفاه اإلنساف ويقـو عمى توسيع قدرات 
وتكوف مسؤولة أمامو ، كافة فئات الشعب تمثياًل كامالً  واالجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيؿ

 لضماف مصالح جميع أفراد الشعب".
ىو تمؾ األشكاؿ الجديدة ): لت" فيعرفاف الحكـ الرشيد بأنوأما كال مف" ماركورانيجيو" و" تيبو 

فعالة بيف القطاعات الحكومية والتجمعات الخاصة بالمواطنيف، أو أشكاؿ أخرى مف األعواف وال
 (.99: 2004يأخذوف بعيف االعتبار المساىمة في تشكيؿ الحكومة()كريـ،
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المالحظ إذًا مف خالؿ ىذا العرض لعدد مف التعاريؼ لمحكـ الرشيد، أنيا تتفؽ ضمنيا أف اليدؼ 
لذلؾ المواطنيف واألفراد واستقرارىـ؛ الحكـ الرشيد ىو تحقيؽ رفاىية  النيائي والرئيسي لتطبيؽ

الحكـ الذي تقـو بو قيادات تحديدا في سياقو السياسي ىو:) يمكف أف نستخمص بأف الحكـ الرشيد
طارات إدارية ممتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاىـ وعبر مشاركتيـ في  سياسية منتخبة، وا 

 ة لممساىمة في تحسيف نوعية حياتيـ ورفاىيتيـ(.مختمؼ القنوات  السياسي
ويتـ تطوير أفراد المجتمع عبر ثالثة أبعاد أساسية تتفاعؿ فيما بينيا وترتبط ارتباطا وثيقا إلنتاج 

 الحكـ الرشيد.

 أهًيت انحكى انزشيذ:. 1

قدر الحد ياسات العمؿ الحكومي، و عمى تعزيز  وتطوير اإليجابيات في س الحكـ الرشيدُيساعد 
وظفيف أو دوف استثناء ممعاييره جميع اإلمكاف مف السياسات الخاطئة، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ 

 .(2004)بنؾ المعمومات حوؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية، سياسييف أو أصحاب قرار
 ولمحكـ الرشيد أىمية كبيرة يمكف ذكر بعضيا، وذلؾ عمى النحو التالي:

وضماف األمف باإلقناع، مما يميد الطريؽ أماـ تطبيؽ المعايير، تعزيز االستقرار السياسي،  . أ
إلى تحفيز عجمة وبالتالي دفع عجمة التنمية والرفاىية وفتح فرص أماـ المستثمريف، مما يؤدي 

 .(2: 2010)البشري، االقتصاد
دعـ القدرات التنافسية لمدولة أو المؤسسة؛ بما يساعدىا عمى جمب مصادر تمويؿ محمية  . ب

 ية، لمتوسع والنمو، وخمؽ فرص عمؿ جديدة.وعالم
)ناصر الديف، ستراتيجية والتوجو االستراتيجيوضع اآلليات المناسبة التخاذ القرارات اال . ت

2012 :5). 
لخارجية، مما ُيساعد بناء منظومة سميمة بيف المؤسسة والدولة، قادرة عمى مواكبة التغيرات ا . ث

 .(5: 2012)ناصر الديف، عمى تحقيؽ ميزة التنافسية
 .(8: 2011)عبدالقادر، اربة الفساد في البمداف الناميةمح . ج
، ويعمؿ عمى زيادة حاالت االندماج والتفاعؿ والنزاعاتداخؿ المؤسسة تخفيؼ حدة الصراع  . ح

 & HITT، 2003)صاح والمساءلة والرقابة والتحفيزبيف أصحاب المصالح، وذلؾ مف خالؿ اإلف
ETAL.) 
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 (.IFAC، 2001لجميع موارد الدولة والمنظمة بشكؿ عاـ ) في االستخداـ الحسفُيساىـ  . خ
ُيحارب الفقر؛ ألف عدـ تطبيؽ الحكـ الرشيد ُيعتبر خماًل وُيسبب إعاقة في أي جيود تُبذؿ  . د

، قتصاديىي عدـ االستقرار االجتماعي واال لتحقيؽ التنمية، وبالتالي النتيجة : 2006)عالكـو
7.) 

 أهذاف انحكى انزشيذ:. 3

 (.19: 2013داؼ التي يمكف تحقيقيا عند تطبيؽ نظاـ الحكـ الرشيد ما يمي: )لطفي، أىـ األى
 تحقيؽ الشفافية والعدالة، ومنح الحؽ في مساءلة إدارة المنظمة مف الجيات المعنية. .1
تحقيؽ الحماية الالزمة لمممكية العامة في مراعاة مصالح المتعامميف مع مؤسسات الدولة  .2

 تغالؿ السمطة في تفضيؿ المصمحة العامة.المختمفة، والحد مف اس
تكوف ليا مياـ،  ،تحقيؽ فرصة مراجعة األداء مف خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية .3

 واختصاصات، وصالحيات لتحقيؽ رقابة فعالة ومستقمة.
زيادة الثقة في إدارة االقتصاد القومي، بما يسيـ في رفع معدالت االستثمار وتحقيؽ معدالت  .4

 ي الدخؿ القومي.نمو مرتفعة ف
 :(2005)المواج، مف شروط الحكـ الرشيد شزوط انحكى انزشيذ:. 0

تاحة المجاؿ لمسمطة القضائية بالعمؿ بحرية بعيدًا عف  . أ تعزيز استقالؿ العمؿ القضائي، وا 
 .تدخؿ السمطتيف التنفيذية والتشريعية في أعماليا

 .الشفافيةتنظيـ االنتخابات بصورة دورية ومستمرة لتعزيز النزاىة و  . ب
 .العالقة التكاممية بيف مؤسسات المجتمع المدني والحكومة،؛ بما ُيعزز الثقة في العمؿ . ت

وبالتالي فإف الوصوؿ إلى الحكـ الرشيد ال بد لو مف خطوات تنفيذية وعممية، تشمؿ الفصؿ 
وعالجية المرف بيف السمطات الثالث )التنفيذية، التشريعية، القضائية(، والقياـ بتطويرات إدارية 

)تقرير التنمية االنسانية العربية، إلى الحكـ الرشيد الذي نطمح لو في جميع المياديف وصوالً 
2004 :24) 

 أسباب ظيور وتطور الحكم الرشيد. 5
نما ىي  إف فكرة الحكـ الرشيد ليست في الحقيقة فكرة وطريقة دارتو، وا  جديدة لفيـ العمؿ العاـ وا 

 واجتماعيةاقتصادية  أنيا عبارة عف انعكاس لتطورات وتغيرات ، أيينظرة جديدة لواقع معيش
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وثقافية حدثت في العالـ، أدت إلى بروز ىذا المفيوـ وتطور أىميتو سواء عمى مستوى  وسياسية
 .(25: 2004العربية،  اإلنسانية)تقرير التنمية  الدوؿ المتقدمة أو الدوؿ النامية

ر اليائؿ الذي عرفو المجتمع الغربي خصوصا مع إف التطو عمى مستوى الدول المتقدمة:  -1
 وز فكرة العولمة، وما تضمنتو مف:بر 
 الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف. عولمة القيـ 
 الحكومية عمى المستوى الوطني والدولي. تزايد دور المنظمات غير 
 .عولمة آليات وأفكار اقتصاد السوؽ 
 لمية األسواؽ وانتشار المعمومات عا التطور التقني والتكنولوجي الذي أدى إلى تحقيؽ

 عالميًا.
واالجتماعية وحتى الثقافية، صاحبتيا تغيرات عمى  واالقتصادية إف كؿ ىذه التحوالت السياسية

في صنع السياسات العامة وتنفيذىا، بحيث أصبحت  لدور التقميدي لمدولة كفاعؿ رئيسمستوى ا
لذي أدى بالكثير مف المفكريف سواء مف غير قادرة عمى ممارسة وظائفيا التقميدية، األمر ا

الشماؿ أو الجنوب بطرح فكرة تالشي دور الدولة في ظؿ العولمة، فجالؿ أميف ورغـ إشارتو 
ولة فرضية اختفاء الد لظاىرة التغير المستمر لوظائؼ الدولة عمى مر العصور يؤيد في تحميمو

 خؿ الدولة المستمر في الحياة(، كذلؾ فقد أصبح تد15: 2000)بف عنتر، لمصمحة قوى السوؽ
واالجتماعية سبب الكثير مف األزمات، وىذا ما جعؿ قادة المؤسسات االقتصادية في  االقتصادية

 عمى سبيؿ المثاؿ يرفضوف تدخؿ الدولة في شؤونيـ وخاصة في مجاؿ قراراتيـ–وألمانيا  أمريكا
 .(322: 2005)خيرة، االستثمارية

 عمى مستوى الدول النامية: -1
 إذا كاف ظيور الحكـ الرشيد في الدوؿ الغربية ىو نتيجة لتدخؿ الدولة الرعية المستمر في الحياة

واالجتماعية، فإف ظيوره في الدوؿ النامية والدوؿ العربية عمى وجو الخصوص يعود  االقتصادية
صبح عجزىا مواطنييا، والوفاء بوعودىا، فمقد أ احتياجات إلى فشؿ الدولة وعدـ قدرتيا عمى تمبية

مؤكدا في تحقيؽ السمـ واألمف وحماية الممتمكات والحفاظ عمى النظاـ العاـ.ىذا، وقد أصبحت 
(، salih,2003: 10أنظمة ىذه الدوؿ توصؼ بالتسمط والفساد، وفي خنؽ الحريات والمشاركة)

والتطور وتدني مستوى النمو والقيـ والصحة، فنظاـ الدوؿ النامية لـ يعد قادرا عمى االستمرار 
الدولية  التنموية التي تقدمت بيا المؤسسات المالية المناسبيف، خاصة بعد فشؿ جؿ السياسات
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بغرض إحداث إصالحات وتغيرات داخؿ ىذه األنظمة، لكنيا لـ تأت بنتائج إيجابية مثمما ىو 
ليذه الحاؿ بالنسبة لمجزائر وباقي الدوؿ العربية، مف ىنا فقد طرحت فكرة الحكـ الرشيد كحؿ 

التنمية  لتحقيؽ ومدخؿ جديد ىذه الدوؿ، بحيث اتخذ كمحدد أساسالمعضمة التي عانت منيا 
المستدامة، التي تركز عمى العدالة في التوزيع واألمف والتعاوف ومشاركة أطراؼ المجتمع في 

إنسانية تكفؿ حقوؽ اإلنساف وتضمف اإلطار المؤسسي الذي  تنمية اتخاذ قراراتيـ، وعمى تحقيؽ
يكفؿ تمؾ الحقوؽ، وبالنتيجة، اتخذ الحكـ الرشيد كفمسفة حكـ جديدة مف الدوؿ الصاعدة إلصالح 

واالجتماعية، وتحقيؽ دولة الحؽ والقانوف، والتمكف مف مواجية  واالقتصادية األوضاع السياسية
 .(58: 2004)كيالي، والخارجية ،الداخمية التحديات

 أبعاد الحكم الرشيد .1
وعمميات  ميكانيزمات واجتماعية، يتضمف واقتصادية باعتباره ممارسة سياسيةإف الحكـ الرشيد 

يـ والتزاماتيـ وعالقات ومؤسسات يحقؽ مف خالليا المواطنوف مصالحيـ، ويمارسوف حقوق
وبما يتميز مف خصائص وسمات تتجسد في  ،(13: 2002)األمـ المتحدة، ويحموف خالفاتيـ
اإلستراتيجية، كؿ ىذا يقود إلى  فاءة والفعالية والمساءلة والرؤيةوالشفافية والك المشاركة والشرعية

: 2005واالجتماعية وكذا التقنية)خيرة، واالقتصادية التساؤؿ عف أبعاد الحكـ الرشيد السياسية
323.) 

تمثيميا، فال  وشرعية : يتعمؽ البعد السياسي لمحكـ الرشيد بطبيعة السمطة السياسيةالبعد السياسي
والتمثيؿ، ألنيما  تكوف رشادة مف دوف منظومة سياسية تقوـ عمى أساس الشرعيةيتصور أف 

، ويؤدياف إلى التفاعؿ اإليجابي يعبراف عف الصمة الصحيحة الطرفيف  بيف بيف الحاكـ والمحكـو
إطاره مصالح  بما يحقؽ التعاوف والتناصر واالنصراؼ إلى خدمة الصالح العاـ، الذي يحقؽ في

مؿ وأعـ، ويضمف حقوؽ المواطنة، وليذا لف يتحقؽ إال في ظؿ النظاـ األفراد بشكؿ أش
الديمقراطي وبما يحتويو مف آليات تساعد عمى تحقيؽ األمف واالستقرار المدني الذي يساعد عمى 

(، التي تعد اإلطار الضروري 323: 2005اإلصالح واتساع حجـ المشاركة السياسية)خيرة،
الحاكميف مف الشرعية التي  ة حقوؽ المواطنة مف جية وتمكيفلتمكيف أفراد المجتمع مف ممارس

 عقالنياً  تبرر سمطتيـ وحكميـ مف جية ثانية، فضاًل عف تنظيـ العالقات داخؿ المجتمع تنظيماً 
 .(11: 2005)عبد الرازؽ،والمنافسة إلى فائدة المجتمع ككؿيوجو الصراع 
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مسمطة دوف المجوء إلى العنؼ، لؿ السممي يسمح بالتداو  إلى جانب ىذا، فإف النظاـ الديمقراطي
 ويضمف نوعًا مف التوافؽ بيف األطراؼ السياسية و القوى االجتماعية المتنافسة.

وىذا ما سوؼ يخمؽ أسس وقواعد دولة الحؽ والقانوف، التي تستند إلى القوانيف لفرض سمطتيا، 
خضاع كؿ مف الحاكـ والمحكوـ لممساءلة، وتنظيـ ا  سية وفؽ أساليب وقواعد السيا الحياة و 

والتوزيع العادؿ  ،ومشروعية الدولة فعالية لتأكيد اً معينة.وعميو، يبقى النظاـ الديمقراطي ضروري
بالنتيجة فإف درجة رشادة النظاـ  والمشاركة ،والشفافية ،مسؤوليةمل وتحقيقاً  ،لمعائدات االقتصادية

سياساتيا وعمى درجة مشاركة  ليةيتوقؼ عمى مدى مشروعية نظاميا السياسي، وفعا السياسي
 والسياسات واتخاذ القرارات. األولويات مواطنييا في تحديد

، فترشيد اإلدارة اموظفيي : يتعمؽ ىذا البعد أساسا بعمؿ اإلدارة العامة وكفاءة وفاعميةالبعد اإلداري
اـ بالجياز اإلداري يعتمد عمى االىتم استمراريتيا بدرجة عالية مف الكفاءة والفعالية العامة وتأميف

اإلدارية لمتأكد مف مدى مالءمتيا  العمميات واألنظمة والقوانيف المعموؿ بيا، والتي تحكـ سير
(، والتركيز عمى الجودة الشاممة والمرونة في 111: 2000وقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا)محمد،

الىتماـ بالموظفيف الحركة واتخاذ القرارات،وىذا ال يتحقؽ إال باإلبداع والسعي المتصؿ با
عدادىـ مينيًا)عبد المعطي،  (.177: 2002وا 

لتحديث  ترسيخ دعائـ اإلدارة الجيدة لشؤوف الدولة والمجتمع تقديـ المشورة التقنية كما يتطمب
مينية قائمة عمى أساس الجدارة مف خالؿ اعتماد  مؤسسات الدولة، وذلؾ إليجاد خدمة مدنية

وتكافؤ  ،والترقية ،الموضوعية في التوظيؼ المعايير وتشجيع ،ءنظـ لإلدارة القائمة عمى األدا
جراء تعديالت وظيفية في مجاؿ إصالح اإلدارة العامة ووضع تشريعات  الفرص لمجميع، وا 

ليذا فإف إصالح وترشيد اإلدارة  ؛(77: 2002ومدونات سموؾ مكافحة الفساد. )أسامة& آخروف،
جيدة تمكنيا مف  ستراتيجيةاتباع اوالبشرية مف خالؿ  يةالعامة يتوقؼ عمى تنمية مواردىا اإلدار 
المحيطة بو والمستجدات  البيئة وطبيعة ،وتكيفو ،التنظيمي تحقيؽ أىدافيا، ومراعاة حجـ الييكؿ

 .والمتغيرات الراىنة
يمثؿ ىذا البعد  ال يجوز إغفاؿ أىمية البعد االقتصادي لمحكـ الرشيد، حيث البعد االقتصادي:

اور وآليات الحكـ كخطوة أساسية في النظاـ الديمقراطي، حيث لـ يعد االىتماـ أحد أىـ مح
نما امتد ليشمؿ جوانب ومستويات األداء  محصورا في تحديد مستويات النمو االقتصادي،وا 

دراؾ ضروريات164: 2003االقتصادي لمواجية مختمؼ األزمات،)ورده، االقتصادية  التنمية ( وا 
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 لتحقيؽ وعمى استقرار البمد وانسجامو واألخذ باألسباب المؤدية وآثارىا عمى حياة الناس
وتشجيع القطاع الخاص وتمكينو مف أداء دوره، وتحقيؽ  ستراتيجيةالتنمية،وتكفؿ المجاالت اال

التكامؿ ومختمؼ القطاعات، وىذا يستدعي فعال أوسع مف قبؿ الدولة لضبط السوؽ وضماف 
 جدية القطاع الخاص، وفاعميتو ضمف منظومة قانونية إفالمنافسة وحرية الدخوؿ في األسواؽ.

الحكـ الرشيد  واالجتماعية، ألف ،ييس، ويحقؽ األىداؼ االقتصاديةيجعؿ الحكـ صالحا بكؿ المقا
 .(325: 2005)بف خيرة،ي اآلف وحاجات األجياؿ في الماؿىو الذي يضمف حاجات الناس ف
 كتمؿ بالعدالة التوزيعية، ورفع المستوى المعيشيواالجتماعية ت وعميو فإف الرشادة االقتصادية

 .وحماية حقوؽ اإلنساف الحياة نوعية لممواطنيف، وتحسيف الدخؿ القومي ومحاربة الفقر وتحسيف
بينيا، فال  انطالقا مما تقدـ يمكف القوؿ بأف الحكـ الرشيد ىو عبارة عف تفاعؿ ىذه األبعاد فيما

 السياسات رة فاعمة ومستقمة، وال يمكف أف تستقيـيمكف تصور رشاده سياسية مف دوف إدا
 واإلدارية السمطات السياسيةالمجتمع المدني ومراقبة  بغياب مشاركة واالجتماعية االقتصادية
 . والفعالية ، لذلؾ فيو يستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافيةومحاسبتيا

 ثاَيا: اإلسالو وانحكى انزشيذ

ي العقيدة والشريعة اإلسالمية لمحكاـ والمحكوميف، وقد عرؼ لمحكـ الرشيد أسس مؤكدة ف
الذي تتحدث عنو النصوص األدبية والسياسية « الحكـ الرشيد»المسمموف األوائؿ كؿ مبادئ 

في  "صمى اهلل عميو وسمـ" الحديثة ومارسوىا حكامًا ومحكوميف في الحقبة التي حكـ فييا الرسوؿ
ى سنتو في ذلؾ الخمفاء الراشدوف مف بعده أبو بكر وعمر بف وتبعو عم ،مجتمع المدينة المنورة
ثـ انتكس  ،"رحمو اهلل" ومف بعدىـ عمر بف عبد العزيز"رضي اهلل عنيـ"  الخطاب وعثماف وعمي

البالد اإلسالمية وانحدر إلى االعتراؼ بشرعية الحكـ بالغمبة )أي الحكـ لمف  ينمط الحكـ ف
لقوة( وأف عمى المحكوميف أف يسمعوا ويطيعوا حفاظًا عمى بالد استولى عمى الحكـ ولو بالغمبة وا

المسمميف مف الفوضى )وحتى ال يتكرر فييا ما كاف مف أحداث الفتنة الكبرى مف اقتتاؿ بيف 
 .(6: 2009)منصور،)"رضي اهلل عنيما" معسكري عمي ومعاوية

 إجراءات انتقال السمطة: الخالفة الراشدة والديمقراطية الراشدة
الختيار الخميفة وانتقاؿ السمطة في  "رضي اهلل عنيـ" اإلجراءات التي اتبعيا الصحابة إف

لـ  "رضواف اهلل عمييـ"ف الخمفاء إصمة أكبر بواقعنا المعاصر، حيث  فترة الخالفة الراشدة ذات
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يتمتعوا بسمطة دينية بعد وفاة النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( وانقطاع وحي السماء. فسمطة 
اء، وغيرىـ مف الحكاـ عمى مر التاريخ اإلسالمي، انحصرت في تفسير الوحي المحفوظ الخمف

بر وتطبيؽ شرعو وقانونو. وأي ادعاء مف قبؿ أي حاكـ بصالحيات دينية أو سمطة مقدسة يعت
عف الشرع الحنيؼ وىرطقة. وفي  اً انحراف -عمى خالؼ الشيعة- بالنسبة ألىؿ السنة والجماعة

راءات التي سارت عمييا األمة في انتقاؿ السمطة خالؿ العيد الراشدي أرست أية حاؿ فإف اإلج
مبادئ سياسية ىامة أصبحت فيما بعد أساسا لمنظرية السياسية اإلسالمية ومعيارا نموذجيا لمحكـ 

 (3: 2009)عبد الباقي،.الرشيد عند أىؿ السنة والجماعة
المسمميف مف مياجريف وأنصار  كما وأف المصادر التاريخية المعتمدة تؤكد أف زعماء

اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لمنقاش والتداوؿ حوؿ مسألة الخالفة ومف الذي سيتـ ترشيحو ليذا 
المنصب، وحوؿ إتماـ إجراءات انتقاؿ السمطة. المؤكد تاريخيا أف ثمة خالؼ وجدؿ قد نشب بيف 

النزاع قد حسـ دوف إراقة دماء، أف  -وىذا األىـ- حوؿ ىذا الموضوع. والمؤكد أيضا المجتمعيف
ف كنا ال ندري عمى وجو التحديد الفترة الزمن )سيرة بف ية التي استغرقتيا ىذه المداوالتوا 

( بشكؿ عاـ، ىناؾ أربع استنتاجات تـ الوصوؿ إلييا عند جميور أىؿ السنة 261: 1990ىشاـ،
اـ والحاسـ في تاريخ األمة والجماعة )مع بعض الخالفات الفرعية( مف ىذا الحدث التاريخي الي

 :اإلسالمية
إف مجرد حصوؿ خالؼ وانقساـ في بداية األمر حوؿ مسألة الخالفة يدؿ عمى أف ىذه  .1

المسألة لـ تكف محسومة مسبقا مف قبؿ النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(، وأف موضوع اختيار 
 الخميفة قد ترؾ لألمة أو قادتيا ليقرروه.

السقيفة كاف باألساس حوؿ خالؼ سياسي وليس ديني، فمـ  النقاش الذي حصؿ في اجتماع .2
نقاش بيف جعية اإلسالمية، سواء القرآف أو السنة، كانت موضع خالؼ أو يرد نيائيا أف المر 

الصحابة، كما أف التوافؽ واالقتناع تـ بناًء عمى اجتيادات عقمية وحجج منطقية، وليس عمى 
في أف العرب "لف ترضى  "رضي اهلل عنو" بكر نص ديني مف القرآف أو السنة. إف حجة أبي

يجب أف تحكـ ألف في ذلؾ  اً بيذا األمر إال ليذا الحي مف قريش" كانت حاسمة في أف قريش
مصمحة عامة في الحفاظ عمى وحدة الدولة مف خالؿ تعييف حاكـ ترضى بو العرب وتقبؿ 

 .(9: 2009)منصور،بسمطتو
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مى موافقة وقبوؿ عامة الناس مف خالؿ البيعة إف سعي القادة والزعماء إلى الحصوؿ ع .3
العامة يدؿ عمى أف األمة، بمجموعيا بشكؿ عاـ، كانت تعتبر مصدر الشرعية السياسية النعقاد 

 .الخالفة، فميس مف المتصور أف يتـ انعقاد الخالفة في حاؿ رفضت األمة مبايعة الخميفة
تداولية بيف أىؿ الحؿ والعقد، إف حسـ مسألة الخالفة قد تـ مف خالؿ إجراءات شورى  .4

جماع واسع بيف المسمميف  (4: 2009)عبد الباقي،.وا 
بناًء عمى ذلؾ، فإف أربعة مبادئ أساسية ارتكزت عمييا مسألة الخالفة أصبحت فيما بعد 

 ىي المعيار النموذجي لقياس مدى شرعية انعقاد اإلمامة في الفقو السياسي اإلسالمي: 
  .(والبيعة4)، (اإلجماع3)، مف قبؿ أىؿ الحؿ والعقد الختيار(ا2)، (الشورى1)

وكما تفيد المصادر التاريخية المعتمدة، ىذه المبادئ األربعة، إضافة إلى تطبيؽ الشريعة في 
الحكـ )وىذه لـ تكف موضع خالؼ في أي مرحمة مف مراحؿ التاريخ اإلسالمي( كانت أساس 

ىذه المعايير النموذجية لـ تجتمع سوى لمخمفاء مشروعية الخالفة في العيد الراشدي، وبما أف 
بكر وعمر وعثماف وعمي )رضواف اهلل تعالى عمييـ(، فإف أىؿ السنة والجماعة  ياألربعة، أب

تمييزا ليـ عما سواىـ مف باقي الخمفاء الذيف  ؛أطمقوا باإلجماع عمى ىؤالء لقب الخمفاء الراشديف
ف تمتعوا بالحد األدنى مف الشرعية نظرا اللتزاميـ لـ تجتمع إلمامتيـ ىذه المعايير النموذج ية، وا 

بمبدأ تطبيؽ الشريعة اإلسالمية. قياسا عمى ذلؾ، فإف أي حكـ تجتمع فيو المعايير النموذجية 
األربعة التي تميزت بيا الخالفة الراشدة، باإلضافة إلى الحكـ بالشريعة، يكتسب صفة الشرعية 

 (137: 1998د.)ابف تيمية،والرش
تطبيؽ الشريعة الذي  ىولصحابة، الذي لـ يكف موضع خالؼ بيف ا إف المبدأ األساس

أصبح فيما بعد الحد األدنى المطموب لقبوؿ شرعية الخالفة وطاعة الحاكـ، كاف أساس تقييد 
سمطة الحاكـ عبر التاريخ اإلسالمي الذي لـ يشيد عمى اإلطالؽ حكـ دكتاتوري أو  دولة 

شيدناه ونشيده في ىذا العصر مف دكتاتوريات فردية وأنظمة عممانية شمولية عمى غرار ما 
شمولية، كما سنبيف فيما يمي. ويظير جميا ىذا التقييد لسمطة الحاكـ في أوؿ خطاب ألقاه سيدنا 
أبو بكر )رضي اهلل عنو( في المسمميف بعد انعقاد خالفتو، حيث قاؿ: "أييا الناس، وليت عميكـ 

ي ما أطعت اهلل فيكـ، فإذا عصيت فال طاعة لي عميكـ.")سيرة بف ولست بخيركـ، أطيعون
 سمطة الحاكـة وضعت الحجر األساس لحدود ( ىذه الخطبة التاريخي261: 1990ىشاـ،
، وبينت بما ال يدع مجاال لمشؾ أف خرؽ العقد القائـ بيف الحاكـ والمحكوـ مف قبؿ وقيودىا
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سقاط حكومتو المتمردة عمى حكـ اهلل الحاكـ يمغي شرعية حكمو ويعطي الحؽ لألمة  في عزلو وا 
 .وسمطاف األمة

كما يحموا لمكثيريف أف يجادلوا، أف ىذه صورة مثالية لمماضي. إال أنو، و  قد يبدو لمبعض
وبغض النظر عف مدى مثالية ونموذجية تطبيؽ ىذه المبادئ السياسية تاريخيا، فبمجرد أنيا 

، وأف الحركات اإلسالمية تستميـ منتعتبر مرجعية شرعية مؤصمة لمالييف ا يا لمسمميف اليـو
ي ف راشد حكـ إسالمي، فإنيا وال شؾ صالحة كأساس لبناء وقواعده العمؿ السياسيأساليب 

والمراد بالديمقراطية الراشدة في ىذا السياؽ ىو كؿ نظاـ حكـ ، الدوؿ اإلسالمية في ىذا العصر
فإذا ما ا عدا وحدة األقطار واألمصار اإلسالمية، تتحقؽ فيو جميع معايير الخالفة الراشدة م

كتمة كبيرة منيا، عندىا تسمى خالفة، فال يمكف أف نطمؽ لقب خميفة تحققت وحدة األقطار، أو 
المسمميف عمى حاكـ دولة قطرية صغيرة لـ تشارؾ في اختياره ومبايعتو سوى قمة مف المسمميف. 

ز ( حيث يجي501: 1994عقد بيـ الخالفة،)العمري،أما بالنسبة لمخالؼ الفقيي حوؿ عدد مف تن
لؾ الخالفة بعدد قميؿ جدا مف أىؿ الحؿ والعقد، فاألرجح أف ذ بعض الفقياء انعقاد اإلمامة أو

ف ممف ترضى بيـ وباختيارىـ األمة، حتى ولو لـ يتجاوز و يصح عندما يكوف ىؤالء المبايع
ف كاف يصح في العصور اإلسالمية  وىذا ،حدة، كما يرى بعض الفقياءعددىـ أصابع اليد الوا وا 

كأىؿ بدر، إال أنو  شديف حيث وجد رجاؿ ترتضييـ األمةاألولى، وخاصة في عيد الخمفاء الرا
 .مف االستحالة أف يتحقؽ اليـو بدوف تمثيؿ واسع مف مختمؼ األقطار اإلسالمية

 ثانثاً: يزاحم تطىر انحكى انزشيذ

وكاف يستخدـ في (gubernare) بالالتينية بػ مصطمح الحكـ ذو أصؿ يوناني وعرؼ
وىو " (gouvernement) الحكومة"الفرنسية القديمة في القرف الثالث عشر كمرادؼ لمصطمح 

وثـ استخدـ  governance))وانتقؿ لمغة االنجميزية في القرف الرابع عشر  ،طريقة وفف اإلدارة
ؽ واسع ومعبر عف عبء الحكومة ليستعمؿ في نطا،1478كمصطمح قانوني في الفرنسية سنة 

،)ومع تنامي ظاىرة العولمة كاف اليدؼ منو ضماف نمط جيد في تسيير النظاـ 1679سنة 
ثـ برز ىذا المفيوـ في  ،(8: 2008االجتماعي مف اجؿ تحقيؽ المطالب الديمقراطية)البياتي،

مـ المتحدة ومؤسسات واستخدـ في الوثائؽ الدولية لأل ،أدبيات التحميؿ المقارف لمنظـ السياسية
وترجـ  » gouvernance Bonne » الجيد" ليصبح"حيث تـ إضافة لو صفة  ،التمويؿ الدولية
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الصالح، أو   شد، أواالر  مصطمحات أىميا: الحكـ الرشيد أوإلى المغة العربية مف خالؿ عدة 
ـ الجيد الذي تبنتو الحك بيرات شيوعا ىي الحكـ الرشيد أوالحوكمة، إال أف أكثر التعالحكمانية أو 

ع ليذا المفيـو ( وعمى الرغـ مف االنتشار الواس115: 2008)قنديؿ،2005المبادرة العربية سنة 
تبايف كبير في إيجاد تعريؼ لمحكـ الرشيد، بؿ ربما يكوف بعض التبايف في و ٌؼ فميس ىناؾ اختال

 .(75: 2007تاريخ ومكاف ظيور المصطمح)ىالؿ،
عف الدوؿ اإلفريقية جنوب  اً الدولي ألدبيات التنمية تقرير  قدـ البنؾ 1989ففي عاـ  

الصحراء، بعنواف "إفريقيا مف األزمة إلى النمو المستداـ" وتـ فيو وصؼ األزمة في المنطقة 
ه الدوؿ بكفاءة اإلدارة كأزمة حكـ، حيث ربط تحقيؽ التنمية االقتصادية ومحاربة الفساد في ىذ

 .(108: 1999)جمعة،الحكومية
الدوؿ إلى الفشؿ في ي بيذه رجع أسباب فشؿ اإلصالح االقتصادي والتكييؼ الييكموأ

وليس إلى السياسات نفسيا، وفي النصؼ الثاني مف التسعينيات تـ التركيز عمى  ،تنفيذ السياسات
فعالية المساعدات، مما أدى إلى المطالبة بإعادة تأىيؿ األداء العمومي، والذي كاف بمثابة العودة 

الدولة، كما اقترحت المؤسسات المانحة عمى الدوؿ المقترضة تدابير خاصة بإنشاء قواعد  لدور
لتصريؼ الشؤوف العامة ويقدـ المسئوليف  اً يمكف التنبؤ بو وشفاف اً ومؤسسات توفر إطار 

 .(15: 2012لممحاسبة)فرج،
ؤسسات نو الحالة التي تكوف فييا مأالدولي آنذاؾ الحكـ الرشيد عمى  وقد وصؼ البنؾ

وقادرة عمى تحقيؽ تنمية مستدامة، وفي سياؽ ىذا التعريؼ  ،القطاع العاـ خاضعة لممساءلة
وضع البنؾ الدولي أربعة معايير أساسية لضماف فعالية الحكـ الرشيد القادر عمى إحراز تنمية 

تاحة ال ،اإلطار القانوني، والشفافيةو المساءلة، و إدارة القطاع العاـ،  :مستدامة وىي  معمومات.وا 
ومع طرح مفيوـ الحكـ الرشيد مف قبؿ البنؾ الدولي، فاف العديد مف المؤسسات الدولية األخرى 

فيوـ الجديد بدرجات والمؤسسات اإلقميمية والمؤسسات العممية المختصة، بدأت في تناوؿ ىذا الم
كـ بعضيا أكثر جرأة مف البنؾ الدولي حيث نادت بضرورة إصالح نظـ الح متفاوتة وجاء

والحفاظ عمى الحقوؽ المدنية  ،وضرورة تفعيؿ النظاـ الديمقراطي المبني عمى التعددية الحزبية
بعض المؤسسات  ية لمحكومة الرشيدة، في حيف اكتؼوحقوؽ اإلنساف كمكونات أساس ،والحريات

واألولويات المرتبطة ص بيا عمى وضع تعريفات لمحكـ الرشيد ينسجـ مع المنيج الفكري الخا
وسرعاف ما شاع استخداـ ىذا المفيوـ في حقبة التسعينيات وارتبط بعدد  .اؽ عمميا وأىدافيابسي
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مف المناىج األخرى كالعولمة والتحوؿ الديمقراطي والخصخصة والمجتمع المدني،)عبد 
(، ومف ىنا ظيرت دعوة الييئات المانحة كالبنؾ الدولي وصندوؽ النقد 35: 2006العزيز،

عادة صياغة أطر الدولي لمدوؿ النا مية بإحداث تغييرات جوىرية في ىياكميا السياسية واإلدارية وا 
الحكـ فييا، كشرط لتحقيؽ التنمية، وامتدت مناقشة الحكـ الرشيد مف مؤسسات الدولة إلى 

ولقد ميد ىذا االىتماـ الواسع بمفيـو الحكـ الرشيد الطريؽ الذي شمؿ  ،مؤسسات القطاع الخاص
عقد التسعينيات مف ع نياية صناعة والبنوؾ وغيرىا، لتطور أدبياتو بسرعة. فمقطاع التجارة وال

القرف العشريف برز ىناؾ العديد مف التعاريؼ الخاصة بالمفيوـ عمى غرار طرح برنامج األمـ 
الذي ىدؼ إلى تغيير دور الدولة، واالعتراؼ بدور الفاعميف  1997المتحدة اإلنمائي عاـ 

والشراكة مع قضايا وتحديات التنمية  ،فعاؿ نحو التعامؿ في إطار المشاركةالمتعدديف والتوجو ال
 .(155: 2008البشرية)قنديؿ،

وعمى إثر ىذا التطور تشكؿ مدخؿ جديد لمحكـ الرشيد أكثر اتساعا مف مدخؿ البنؾ 
ر الدولي يرتكز عمى تبني أنماطا مف عالقات القوى السياسية واالقتصادية واإلدارية ذات أطر أكث

بيف كافة شركاء تفاعال وتكامال التنمية، وفي إطار ىذا المدخؿ الواسع تجاوز مفيوـ الحكـ 
سي ودعـ تعزيز الرشيد كونو أداة لمحاربة الفساد اإلداري والمالي فقط ليشمؿ محاربة الفساد السيا

 .(38: 2006)عبد العزيز،المشاركة السياسية
عمى المستوى  واسعٌ  لرشيد حدث ىناؾ تحوؿٌ فيوـ الحكـ اوبعد ىذا التحوؿ التدريجي لم

تـ  2000العالمي وعمى نطاقات ومستويات مختمفة شممت الشركات والمؤسسات، ففي سنة 
القدرة عمى التنبؤ، حيث قدـ ىذا األخير في ضوء األزمات  :وىوفة بعدًا جديدا لمحكـ الرشيد إضا

ذي أدى إلى ضرورة إدخاؿ تحسينات في التسعينيات مف القرف الماضي األمر ال المالية في نياية
 .(6: 2012)فرج،لنظـ المالية والمصرفيةإدارة الشركات وا

ومف خالؿ ىذا الرصد لمتطور التاريخي لنشأة الحكـ الرشيد يتضح أف ظيور ىذا المفيوـ يعود 
 إلى عدة اعتبارات، كانت في البداية تقتصر أىدافيا عمى تحسيف مردودية المعونات في البمداف
المتمقية مف خالؿ شروط لتحقيؽ التنمية وضعتيا المؤسسات والمنظمات الدولية لمدوؿ المتمقية، 

لمتنمية المستدامة والحد مف الفقر مف خالؿ تفعيؿ قيـ  اً ليتطور فيما بعد ويصبح شرطا أساس
شراؾ المجتمع المدني في وضع السياسات التنموية وتنفيذىا واالبتعا د عف الشفافية والمساءلة وا 

ىدار الماؿ العاـ)السيد،  .(185: 1986كؿ أشكاؿ الرشوة والفساد وا 
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 رابعاً: يبادئ انحكى انزشيذ

 تتحدد مبادئ الحكـ الرشيد مف خالؿ:
تتجسد مف خالؿ تعزيز ممارسة الديمقراطية الُمصِمَحة والمبنية عمى أرض : الديمقراطية -

ديمقراطية أساسيا المشاركة وتمثيؿ الشعب الواقع، بمعنى تجسيد نصوص القانوف وترجمتو بحياة 
 والمحاسبة والمراقبة ألداء الحكومة، ومف خالؿ توفير اإلطار المؤسسي لمكافحة الفساد.

مف خالؿ تعزيز مفاىيـ حماية حقوؽ اإلنساف ونشر ثقافة حقوؽ اإلنساف مف : حقوق اإلنسان -
و خصائصيا مف خالؿ إشاعة مبادئ خالؿ االتفاقيات والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف، وتتجّ 

 .(39: 2006)عبد العزيز،ـ التمييز بيف األفراد والمساواةاالحتراـ وتعزيز الكرامة وعد
بمعنى احتراـ المبادئ القانونية وحكميا والتي تساعد عمى إرساء قواعد العدالة : سيادة القانون -

ساواة أماـ القانوف، وحؽ التقاضي وأف وتفعيؿ آليات حّؿ النزاعات بالطرؽ القانونية، و إلى الم
تنظر القضايا محكمة مستقّمة وأف يكوف القضاة والمحاموف مستقّموف ال يخضعوف ألي سمطاف 

از القضائي والرقابة غير سمطاف الحؽ والعدؿ، و يتـ ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى استقاللية الجي
 .(18: 2007)مركز الحياة التنمية المجتمع المدني،عمى االنجاز

إذ تعتبر مؤسسات المجتمع المدني مف أىـ عناصر الحكـ : مؤسسات المجتمع المدني -
الرشيد، وعمى الدوؿ أف تعمؿ عمى تشجيع إنشائيا وتفعيؿ دورىا في الشؤوف العامة، وأف تعطييا 

أداء دورىا الرقابي والعممي وتحقيؽ عمى خالؿ سّف التشريعات التي تساعد  الشرعية القانونية مف
 مفيـو المشاركة في التنمية.

ضرورة وجود اإلدارة الحكومية، يعني أف تعمؿ عمى إدارة األمواؿ العامة : اإلدارة الحكومية -
في ىذه الثروات وأف  كاً يواستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في خدمة المجتمع ويكوف الشعب شر 

)بف ر المساواة وعدـ التحّيزتحت معياتؤمف بمبدأ تكافؤ الفرص وتقّمد الوظائؼ العامة 
 .(324: 2004خيرة،

عمى الحكومات وسمطات الدولة أف تقوـ بتفويض صالحياتيا وسمطاتيا : اإلدارة غير المركزية -
 إلدارات غير مركزية )لحكومة داخمية محمية( وبمشاركة واسعة مف قبؿ أفراد المجتمع.

تطمع إلى احتياجات المجتمع يـ الرشيد ألف الحك ؛خالؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف وتوعيتووذلؾ مف 
خالؿ بناء نظاـ معرفي يعزز بناء ككؿ، وليس فقد لمحكومات، وىي توسع دائرة الحرية مف 

 تو.اوترتيب أولوي وعصرنتو النظاـ السياسي
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 خايساً: يعاييز انحكى انزشيذ:

 الحكـ الرشيد حسب تصور مركز دراسات وبحوث الدوؿ النامية في جوىره ىو إدارة
 ؛جماعاتالمواطنوف فرادى أو  شؤوف الدولة، و يتكوف مف آليات وعمميات ومؤسسات يستخدميا

لدعـ مصالحيـ والتعبير عف مخاوفيـ، والوفاء بالتزاماتيـ وتسوية خالفاتيـ،وتتبايف آليات الحكـ 
نفتاح الرشيد أو معاييره بتبايف الجيات والمصالح، فالبنؾ الدولي يركز عمى ما يحفز النمو واال

كز عمى االنفتاح السياسي، ولكف ي ير االقتصادي، في حيف أف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائ
 عموما يمكف تحديد أبرز ىذه اآلليات كاآلتي:

: وىي مف أىـ خصائص الحكـ الرشيد وتعني إتاحة كؿ المعمومات وسيولة تبادليا، الشفافية .1
المعنية، وأف تكوف الحسابات العامة متاحة  بأف تكوف متاحة لكافة المؤسسات ولجميع األطراؼ

لكي  ،بصورة مباشرة، وأف تتوّفر معمومات كافية وشاممة ومنظمة عف عمؿ المؤسسات وأدائيا
يسيؿ رقابتيا ومتابعتيا. إذف الشفافية ىي تدفؽ المعمومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

كف االعتماد عمييا)مركز الحياة لتنمية المجتمع والسياسية الشاممة في الوقت المناسب وبطريقة يم
 (.20: 2007المدني،

: بمعنى تييئة السبؿ واآلليات المناسبة لممواطنيف المحمييف كأفراد وجماعات، مف المشاركة .2
مف خالؿ المجالس المحمية القرارات، إما بطريقة مباشرة أو أجؿ المساىمة في عمميات صنع 
عف طريؽ تسييؿ التحديد المحمي لمقضايا والمشكالت. و في المنتخبة، تعبر عف مصالحيـ و 

تمكف المواطنوف مف المشاركة في االنتخابات واختيار ي ار التنافس عمى الوظائؼ العامةإط
الممثميف في مختمؼ مستويات الحكـ. و يمكف أف تعني المشاركة أيضا المزيد مف الثقة وقبوؿ 

: 2007األمر الذي يعني زيادة الخبرات المحمية)طاشمة،القرارات السياسية مف جانب المواطنيف، 
مرجاؿ والنساء رأي في لجتمع المدني. ويجب أف يكوف لمم فعاالً  اً (. كما تضمف المشاركة دور 3

صنع القرارات التي تؤثر في حياتيـ سواء، وىذا النوع مف المشاركة الواسعة يقـو عمى حرية 
 (.2: 2008ات المشاركة البناءة)عبد الحفيظ،التنظيـ وحرية التعبير، وأيضا عمى قدر 

:بمعنى أف الجميع، حّكامًا و مسؤوليف ومواطنيف يخضعوف حكم القانون) سيادة القانون( .3
لمقانوف وال شيء يسمو عمى القانوف، ويجب أف تطّبؽ األحكاـ والنصوص القانونية بصورة عادلة 

يف معايير حقػػػوؽ اإلنساف، و تكوف ضمانة وبدوف تمييز بيف أفراد المجتمع وأف توافؽ ىذه القوان
 .ت اإلنساف الطبيعيةليا ولحرّيا
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القطاع  اـ ومّتخذي القرار في الدولة أو: بمعنى أف يكوف جميع المسئوليف والحكّ المساءلة .4
الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعيف لمبدأ المحاسبة أماـ الرأي العاـ ومؤسساتو دوف 

 استثناء.
بمعنى أف جميع المصالح المتعمقة بالمجتمع قد تصطدـ بخالفات تحتاج إلى اتخاذ : اإلجماع .5

قرار حاـز في مسألة معّينة، فيجب تغميب رأي المجموعة تحقيقًا لمنفع العاـ لموطف وألفراد 
 المجتمع وما يقتضيو واقع الحاؿ مف إجراءات.

في إطار الحكـ الرشيد، فيـ : يخضع جميع أفراد المجتمع لممساواة وعدـ التمييز المساواة .6
 متساووف بالحقوؽ والحرّيات والكرامة.

: الكفاءة والفاعمية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ىي التي الكفاءة .7
تضمف استمرارية تحقيؽ التقّدـ واالزدىار والتطّمع دائمًا إلى تعزيز مفيوـ التنمية والتنمية 

ؿ عمى االلتزاـ بتوظيؼ الموارد الوطنية بالصورة السميمة والواضحة المستدامة، وىي التي تعم
 (.20: 2007لكؿ أفراد المجتمع.)مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،

: والمقصود ىنا العدؿ االجتماعي بحيث يكوف لجميع أفراد المجتمع نساًء وأطفااًل العدل .8
والتطّمع دائمًا لتحسيف أوضاع الفئات  ورجااًل وشيوخًا الفرصة لتحسيف أوضاعيـ االجتماعية

 المحرومة والميمشة وضماف أمنيـ االجتماعي والعمؿ عمى توفير احتياجاتيـ األساسية.
: حسب مفيوـ الحكـ الرشيد، فإف الرؤية تتحدد بمفيوـ التنمية بالشراكة الرؤية اإلستراتيجية .9

لتطوير العمؿ المجتمعي مف  بيف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مف خالؿ خطط بعيدة المدى
والعمؿ عمى التنمية البشرية، وحّتى يتـ تحقيؽ النتائج اإليجابية في  ،جية وأفراده مف جية أخرى

يجب األخذ بعيف االعتبار المتغيرات الداخمية والخارجية  سـ الخطط ضمف إطار الحكـ الرشيدر 
 .(325: 2005)بف خيرة،ومحاولة وضع الحموؿ ودراسة المخاطر

: إف تفعيؿ مبدأ توزيع السمطات عمى أفراد المجتمع مف خالؿ التوزيعات لالمركزيةا .11
الجغرافية لمدولة، بيدؼ إدارة شؤونيا والحفاظ عمى حقوؽ األفراد داخميا تشّكؿ بعدًا عميقًا في 
تحقيؽ مفيوـ الحكـ الرشيد، فيشعر الفرد بأنو ىو صاحب القرار ويعتمد عمى نفسو مف أجؿ 

 ت مف جية، وأنو تحت المراقبة الشعبية مف جية أخرى. تحقيؽ الذا
ويعتبر البعض بأف أفراد المجتمع في أي منطقة مف مناطؽ الدولة ىـ األقدر عمى رسـ 
السياسات التي تحكـ عالقاتيـ ببعض، وعالقاتيـ بالسمطة وىـ األقدر عمى تحديد األىداؼ 
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يقيا والوصوؿ إلى التنمية المنشودة بما وصياغتيا والعمؿ لتحقيؽ مفيوـ المشاركة مف أجؿ تحق
 يتالءـ مع احتياجاتيـ.

إذف السياسات التي ترسميا الحاكمية يجب أف تكوف منيجية و تمبي مصالح المواطنيف عامة، و 
بالتالي تحقؽ ليـ التمتع بكافة الحقوؽ والحريات دونما أي تمييز وعمى قدـ المساواة، و بالتالي 

مف األفراد أالذي يركز في جوىره عمى ضماف لجديد بمفيومو الموسع و ف األمف ااستيعاب مضامي
داخؿ دوليـ أو تحقيؽ األمف اإلنساني لممواطنيف، وذلؾ يتـ مف خالؿ توفير آليات مناسبة تعمؿ 

ىدار الماؿ  ،والتصدي إلساءة استخداـ السمطة والنفوذ ،وتصحيحيا ،عمى تقييـ السياسات وا 
والوثائؽ  ،وحرية تداوؿ المعمومات ،ادة القانوف، وضماف الشفافيةالعاـ، ويوجب االحتراـ لسي

ة تقوـ عمى التعددية الحكومية ضمف المساءلة والمحاسبة لمقائميف عمى الشأف العاـ مف خالؿ بيئ
 (.20: 2007)مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،وحرية الرأي

 يهخص انًبحث

نو مف إومراحمو، حيث  وتطوره، ـ الحكـ الرشيدمفيو باحث في ىذا المبحث عف نشأة تحدث ال
لجيد، أو أصؿ يوناني تـ استخدامو كمرادؼ لمحكومة، وُترجـ إلى عدة مصطمحات وىي الحكـ ا

وتـ الحديث في ىذا المبحث عف أىمية ، وصواًل إلى تعريؼ الحكـ الرشيد ،الصالح، أو الرشيد
العمؿ الحكومي وعالج السمبيات، ثـ ي الحكـ الرشيد كونو ُيساعد عمى تطوير اإليجابيات ف

 تطبيؽقانوف مف وجية نظر الباحث كوف سيادة اللى مبادئ الحكـ الرشيد، وأىميا التطرؽ إ
 .وتنفيذىا العمؿ بباقي المبادئ سيادة القانوف سيؤدي إلى

نما قديـ قدـ اإلنساف ويستخدـ في  ومما سبؽ يظير لنا أف مفيوـ الحكـ الرشيد ليس حديثًا وا 
لمؤسسات العامة باسـ الحكـ الرشيد، بينما في المؤسسات الخاصة باسـ الحوكمة، حيث استخدـ ا

بأكثر مف لغة، ولكي تكوف المؤسسة قادرة عمى القياـ بأعماليا بكفاءة وفعالية ال بد مف العمؿ 
 ضمف معايير الحكـ الرشيد والذي لو األثر الكبير عمى المؤسسة واألفراد.
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  انًبحث انثانث

 انُيابت انعايت في فهسطيٍ وعاللتها بًعاييز انحكى انزشيذ

 يمذيت:

فيما يتعمؽ بمكافحة الفساد ومالحقة ومعاقبة الفاسديف  وميـٌ  أساسيٌ  لمنيابة العامة دورٌ 
وجود نيابة قوية وذات كفاءة عالية تُتابع قضايا الفساد وتالحقو، والمجرميف، وبالتالي فإنو يتطمب 

خالؿ تشريعات وقوانيف وقرارات ولوائح تُنظـ عمؿ النيابة العامة، بحيث مف  وال يتحقؽ ذلؾ إال
وسيادة القانوف...إلخ  ،والكفاءة ،والنزاىة ،تعمؿ النيابة العامة في بيئة مناسبة يتوفر فييا الشفافية

 مف معايير الحكـ الرشيد.

 انًشاركتانُيابت انعايت وأوال: 

تكوف المشاركة إما لمحكـ الجيد، و  اً ء ركيزة أساسؿ مف الرجاؿ والنساتعتبر مشاركة ك 
ف أوسيطة. ومف الجدير اإلشارة إلى  بصورة مباشرة أو مف خالؿ مؤسسات تمثيمية شرعية

المجتمع قد  يف الديمقراطية التمثيمية ال تعنى بالضرورة أف ىموـ الجماعات األكثر استضعافا
ومنظمة، ويعنى ىذا  معمومةكة يجب أف تكوف االعتبار في عممية صنع القرار. فالمشار  يتؤخذ ف

 حرية التجمع والتعبير مف ناحية ومجتمعا مدنيا منظما مف ناحية أخرى. 
ىناؾ بعض مف الدارسات التي تعيد تاريخ نشأة ىذا المفيوـ وظيوره عمى الساحة 

بدأ االتجاه نحو مزيد مف و السياسية إلى مطمع عصر النيضة حتى القرف السابع عشر، 
 .مشاركة، وبمغ ىذا االتجاه ذروتو أثناء الثورة الصناعية، في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشرال

لى مفيوـ الشورى في القرآف الكريـ إ استند رواد ىذا الفكر :الفكر السياسي اإلسالمي
)سورة الشورى( ونصت آياتيا الكريمة عمى المشاركة في صنع  وإحدى سوره باسم ُسميتالذي 
كما ورد في سورة النمؿ قولو تعالى عمى لساف ممكة ” وأمرىم شورى بينيم“في قولو تعالى القرار 
" وفي سورة آؿ حتى تشيدون اً ييا المأل أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر أ"قالت يا سبأ: 

 .(وشاورىم في األمرعمراف )
الفقياء. وقد  أكثر يوممزمة ال معممة عمى نحو ما ذىب إل ف الكريـآلقر اا جاءت في والشورى كم

تجمى المفيوـ الممـز لمشورى في التجربة العممية في عيد الخمفاء الراشديف بصفة أساسية في 
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يا المجتمع فيالمجتمعية التي تشكؿ  شورىمنطمقة مف ترسخ مفيوـ التسيير الحياة السياسية ال
 يقة المدينةاإلسالمية في المدينة المنورة وما عرؼ بوثنذ قياـ الدولة اإلسالمي م

تعتمد المشاركة السياسية عمى الحرية الفردية وعمى المساواة   وفي الفكر اإلسالمي أيضا
  تج مف العقيدة اإلسالمية السمحة التيابيف الناس، وعمى التكافؿ والعدؿ االجتماعي، وىذا ن

ع التي تقـو جتمأفراد الم  تمثؿ أفضؿ العقائد التي تحدثت عف تنظيـ أمور الناس والعالقات بيف
، ومف ناحية أخري نجد اف المشاركة المجتمعية والتي ظمت لمختمؼ الممؿ شوريعمى أساس 

عقبات استبداد النظـ و  ،األقدر عمى بناء حضارة إنسانية عالمية ظيرت فييا أمارة الفكر والعمـ
ئيا الرائع المجتمعية عمى االستمرار في عطا  التي أعقبت الخالفة الراشدة، حيث عممت المشاركة

وشكمت قوة دفع  سالميالتي زخرت بيا كتب التراث اإل في صورة مف التعددية الفكرية والسياسية
مجتمعي الستمرارية البناء الحضاري لمدولة العربية متغمبة عمى الشدائد والمحف التي تعرض ليا 

ى)عبد أمراء الفكر والعمـ المتبنيف لمبدأ المشاركة في صنع القرار، بصورة أو بأخر 
 .(185: 1977العاطي،

وفي العصر الحديث والمعاصر شكؿ ظيور األحزاب السياسية إحدى صور التعبير عف 
ـ، وتتالى 1789في فرنسا عندما تأسست الجمعية التأسيسية عاـ   المشاركة السياسية، وكاف ذلؾ

ني بدءًا مف بعد ذلؾ ظيور النقابات المينية واألحزاب وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المد
بريطانيا وانتياًء بعمـو أوروبا، األمر الذي أخذت فيو المشاركة السياسية أبعاًدا مختمفة بحسب 

 .(143: 2010)ماشطي، النظريات المعاصرة

 ثاَيا: انُيابت انعايت وسيادة انماَىٌ

 تؤدي النيابة العامة في دولة القانوف دورًا فعااًل وغاية في األىمية فػي الحفاظ عمى
الديمقراطية وسيادة القانوف، إضافة إلػى حمايػة الحقػوؽ والحريات العامة. سبب ذلؾ أف جياز 

أو تجاوز يقػع مػف  النيابة العامة والمحاكـ ىما المذاف يضمناف احتراـ القانوف مف أي تعد
صورة النيابة العامة بمالحقة مػف يعتػدي عمػى الحقػوؽ والحريات ب المػواطف أو السمطة. وتختص

تشّكؿ جرمًا وفؽ القانوف، وتقديمو لممحاكمة. وحتػى يتمّكف جياز النيابة العامة مف أداء ىذا 
الدور الحيوي في الحفاظ عمػى العدالة في المجتمع، فإنػو مػف المفػروض أف يتمتّػع ىػذا الجيػاز 

وز تمكيف السمطة وال يجة، دوف تدّخػؿ مف السمطة التنفيذي باالستقاللية في تشكيمو وأداء عممو
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التنفيذية مف القياـ بإدارة ىذه الوظيفة، ألف ذلؾ يمّكنيا مف أف تتغاضى عندئذ عف أخطائيا في 
والنزاىة والبعد عػف االعتبارات  ،الحيادية ،تطبيؽ القانوف وتعػدياتيا عميو. فيذه الوظيفة تتطّمب

 .(5: 1999السياسية)شاىيف،
ف أداء ىذا الدور الحيوي في الحفاظ عمى العدالة في وحتى يتمّكف جياز النيابة العامة م

المجتمػع، حبتػو مختمؼ الدوؿ االستقاللية في تشػكيمو وأداء عممػو دوف تػدّخؿ مػف السمطة 
التنفيذية. ذلؾ أف السمطة التنفيذية، وبسبب طبيعػة عمميػا، ليست مؤىمة ألداء وظيفة مالحقة مف 

يفة تتطّمب الحيادية والنزاىة بعيدًا عف االعتبارات السياسية، كما يمسػوف القػانوف. إذ أف ىػذه الوظ
أف ذلؾ يؤدي بيا إلى التغاضي عف أخطائيػا فػي تطبيػؽ القػانوف وتعدياتيا عميو. ليذا ُأسندت 
ىذه الوظيفة إلى جياز مستقؿ ىو النيابػة العامة، ويقوـ قطاع محدد مف السمطة التنفيذية 

شرافيابمساعدة النيابة العام  .ة في ذلؾ، ولكف تحت إمرتيا وا 

 ثانثاً: انُيابت انعايت وانشفافيت وانًساءنت

النيابة العامة الفمسطينية وىي تقوـ بدورىا القانوني ضمف سياسة العدالة الجنائية وىي 
بشكؿ دائـ ومستمر واستنادًا لنصوص القانوف ة فمسطيف، و تعتبر حارسة العدالة الجنائية في دول

اسي الذي يعتبر ، أو القانوف األس2001لسنة 3وف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ سواء قان
ؤكد عمى الرقابة الذاتية ألعضاء النيابة العامة، وكذلؾ إّف الدور المناط الذي يبمثابة الدستور، 

اـ بالنيابة العامة بالتفتيش الدائـ والمستمر عمى جميع أماكف التوقيؼ واالحتجاز ُيؤكد عمى قي
 النيابة العامة بدورىا في حماية وصيانة المجتمع مف انتياكات األفراد والسمطات.

لة الشفافية والمشاركة السياسية واإلدارية في إدارة الشؤوف العامة أضحى مف المبادئ أإف مس
األساسية التي تقوـ عمييا كافة أنظمة ىذه الدوؿ، وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود 

ؿ لمجدؿ واالنتقاص يوما بعد يوـ لصالح الشفافية كمبدأ عاـ، وذلؾ المبدأ الذي ومحصور وقاب
حد أوباعتبار أف الشفافية ،اإلداري يحكـ ويسود كافة األنشطة ووظائؼ وأعماؿ الحكومة وجيازىا

حد أىـ أمة في كافة المجاالت التنموية و الشروط والمقومات األساسية لمتنمية الشاممة والمستدا
 لمحكـ الجيد.الشروط 

تعتبر الشفافية مف المفاىيـ الحديثة والمتطورة التي يتوجب عمى اإلدارات الواعية ضرورة األخذ 
بيا، لما ليا مف أىمية في إحداث التنمية الناجحة، إضافة إلى مساىماتيا في تنمية التنظيمات 
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يرات المحيطة، وقد والوصوؿ إلى بناء تنظيمي سميـ قادر عمى مواجية التحديات الجديدة والتغ
دعا الكثير مف رواد الفكر اإلداري إلى ضرورة بذؿ الجيود لمعالجة المشاكؿ اإلدارية والتعرؼ 

والغموض في أساليب العمؿ ،عمى المعوقات التي تواجو التنمية اإلدارية، كالفساد اإلداري
جراءاتو فكانت ر اليامة الواجب محاوالت تطبيؽ الشفافية في العمميات اإلدارية، مف األمو  وا 

 (141: 2002مراعاتيا في الممارسات اإلدارية وأجيزة اإلدارة العامة)الموزي،
أىـ  أحدت مكافحة الفساد اإلداري وىو إف توفر الشفافية اإلدارية يعتبر مف أىـ متطمبا

فية االستراتجيات اليامة التي تتبعيا الدوؿ لمكافحة الفساد بأشكالو المختمفة، فزيادة درجة الشفا
تساىـ إلى حد بعيد في زيادة درجة الثقة التي يمنحيا المواطنوف لألفراد العامميف في القطاع 

في  اً وقوي ف دور النيابة العامة يمكف أف يكوف فعاالً ا  لحكومي، خصوصا القطاع القضائي، و ا
د في توفر درجة مف الشفافية في القطاعات الحكومية المختمفة وصواًل إلى معايير الحكـ الرشي

 تمؾ القطاعات.

 :يفهىو انًسائهت

مف المكونات األساسية لمفيوـ الحوكمة، وتعني المسائمة تقديـ  accountability تعد المسائمة
الغرض مف و حساب عف تصرؼ ما لجية تممؾ الحؽ في الرقابة عمى مف قاـ بيذا الفعؿ، 

. أما في العقمية الغربية المسائمة الحد مف الفساد واستخداـ الموقع الوظيفي ألغراض شخصية
: 2004ؿ االتفاؽ العاـ)فوزي،تتبع صور مخالفة القانوف والموائح ومعايير السموؾ المعمنة مح

 وتشمؿ المسائمة جانبيف أساسيف ىما:، (10
ويعني أف يتـ أوال تقييـ العمؿ، ثـ محاسبة ; Sanction و الثواب أو العقاب; Appraisal التقييـ

  .القائميف عميو
 :شمؿ المسائمة عدة أبعاد ىيوت
حؽ الشخص أو الفرد عند قيامو بتصرؼ ما أف يحصؿ عمى المعمومات  اإلعالـ: مف .1

 .المتعمقة بيذا التصرؼ
حؽ كؿ مف يسأؿ الشخص أو الفرد عف قيامو بتصرؼ ما أف يحصؿ عمى  التفسير: مف .2

 .تفسير عف أسباب القياـ بالتصرؼ عمى ىذا النحو
 . مة عمى الحوار بيف مف يسأؿ و ُيسأؿالمسائ تنطوي :الحوار .3
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المسائمة مساحة مف القبوؿ العاـ .فعمى سبيؿ المثاؿ جية ليا حؽ الرقابة  العاـ: تشمؿالقبوؿ  .4
 .(11: 2004عمى جية أخرى)فوزي،

وىي بذلؾ تختمؼ عف الرقابة الصامتة األحادية التي تمارسيا جية ليا حؽ الرقابة عمى 
عف الشفافية في كوف األولى تختص بالسرد السمبي بعد اتخاذ  جية أخرى. وتختمؼ المحاسبة

اتخاذ القرار أو القياـ  القرار أو القياـ بالفعؿ، بينما الشفافية تتيح إمكانية ذلؾ السرد قبؿ أو خالؿ
المحاسبة تحد مف المدى الذي يمكف فيو لمممثميف الُمنَتَخبيف أو مف يشغموف المناصب ، و بالفعؿ

لمحاسبة يدخؿ إف ىدؼ ا، يـ النظرية وبالتالي وقوع الفساددًا عف مسؤولياتمف االنحراؼ عم
فقد تكوف لمجموع الناخبيف أىداؼ قصيرة المدى قد ، مع ىدؼ القيادة تىأحيانًا في حاالت ش

 (3: 2009تتعارض مع المصالح بعيدة المدى)المشاط،

 انعذل وانًساواةانُيابت انعايت و رابعا:

ف المواطنة ىي القاعدة الناظمة لحياة المجتمع ألى إد المساواة في المجتمع تستن حيث المساواة :
 ،وىي بذلؾ تؤسس لبيئة اجتماعية مستقرة ،عمى الصعيديف الشعوبي القطري والوحدوي القومي

وتؤسس فكرا اجتماعيا وسياسيا مستقرا يمكف البناء عميو الكثير مف فرص النجاح االقتصادي 
عاقة حركة المجتمع في إوال تعطييا فرصة  ،ية والطائفيةثنتمنع التكمسات اإلو  ،سي والثقافيوالسيا

مكانات أقصى اإل مما يتسبب بصقؿ الطاقات واستثمار ،مجاالت التنمية والحضارة والتقدـ
كما ترفع الكثير مف الظمـ الفردي والجماعي  ،حالة ما يعرؼ بالتيميش واالقصاءالمتاحة، وتمغي 

 عتقاد الديني االسالميونشير الى اف المساواة بيف الناس ىي مف قواعد اال ،ةعف المجتمع والدول
وبذلؾ فيي تمغي كؿ الفوارؽ المتعمقة بالموف والجنس "، ؿ لعربي عمى أعجمي إال بالتقوىال فض"

صؿ والعشيرة والنسب والطبقة االجتماعية والطبقة االقتصادية وغيرىا . بؿ وتساوي بيف واأل
(، والقانوف األساسي أكد في مبادئو 18: 2008ة.)بدوي،وـ في المسئولية والمساءلالحاكـ والمحك

( منو عمى " أف الفمسطينيوف أماـ القانوف 9عمى المساواة بيف الجميع، حيث نصت المادة )
 والقضاء سواء ال تمييز بينيـ بسبب الجنس أو العرؽ أو الديف أو الموف السياسي أو اإلعاقة".

غير ف الحكـ العادؿ عمره الزماف كمو والحكـ إ :، وقديما قيؿساس الممؾأالقدماء  عدهالعـــدل: 
، وىي سالميةلعدؿ مف قواعد الديف والعقيدة اإل، وتعتبر قاعدة االعادؿ مصيره محفوؼ بالمخاطر

مـ وتفتخر األ ،اريخ الثقافي البشري، وىي كذلؾ الجزء القيـ مف التنبياءساس رساالت األأمف 
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تقديـ و  دارة الماؿ وتوزيع الثروة،إكما في  ،لعدؿ في الحكـ والقضاءادرة عمى تحقيؽ ابانيا ق
واتخاذ المواقؼ بيف الدوؿ واالمـ  ،العالقات الخارجيةو  ،التعميـ والصحةو الخدمات االساسية، 

االخرى، وىي بذلؾ تتعاطى مع العدؿ بوصفو ركنا اساسيا ودائما ليذه الدولة وليذا الحكـ حتى 
 (145: 2012حكما رشيدا.)بوزيد، يعد

ويتمخص دور النيابة في إقامة العدؿ بأنيا تعتبر ممثال قانونيا عف المجتمع ومف ثـ كاف 
العامة في الدعوى الجنائية بأنيا النائب القانوني عف المدعي  التكييؼ الصحيح بمركز النيابة

ولذلؾ جاء النص في  ،لمتيـالمدعى عميو في الدعوى الجنائية فيو ا وليس المدعي نفسو أما
تختص النيابة العامة دوف غيرىا ) الفمسطيني في المادة األولى منو الجزائية قانوف اإلجراءات

فالنيابة  الدعوى الجزائية ومباشرتيا و ال تقاـ مف غيرىا إال في األحواؿ المبينة في القانوف( بإقامة
إذا لـ تكف  حيث يبطؿ تشكيؿ المحكمةالعامة ىيئة قضائية إذ يشاركوف في جمسات المحاكـ ب

القضاء بيف سمطة مباشرة  النيابة العامة ممثمة بالجمسة وال يغير مف ىذه الحقيقة توزيع أعباء
الواقع كوف أعضاء النيابة  ذلؾ الدعوى مف ناحية وسمطة الحكـ مف ناحية أخرى كما ال يغير مف

 بة العامة لوزير العدؿ الذي لو حؽ اإلشراؼبعض القوانيف المقارنة جعمت تبعية النيا العامة في
 .(2: 2005)البراؾ،أدائيـ في األعماؿ الموكمة إلييـعمييـ والتأكد مف 

 (2016)التركماني: خامسا: النيابة العامة ومكافحة الفساد
 نشأة نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال .1
النائب العاـ في قطاع غزة وذلؾ في ت نيابة مكافحة الفساد وجرائـ األمواؿ بموجب قرار مف ئأنش

افحة الجرائـ ـ، وىي خاضعة إلشرافو ورقابتو بشكؿ مباشر وىي متخصصة بمك2014العاـ 
و الجمعيات األىمية والييئات الخيرية والمؤسسات أعاـ شخاص في القطاع الالمرتكبة مف قبؿ األ

األمواؿ العامة واستغالؿ النفوذ والجرائـ المتعمقة بإساءة استخداـ  ،والشركات المساىمة العامة
وجميع الجرائـ التي تؤدي إلى إىدار الماؿ العاـ والعبث بمقدرات الشعب الفمسطيني.   ،الوظيفي

 اختصاص نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال: . 2
 ،لقد حدد اختصاص نيابة مكافحة الفساد بموجب قرار صادر عف النائب العاـ في قطاع غزة

 تصاصيا النوعي وقد أنيط بيا في الوقت الحالي الجرائـ التالية: حيث حدد اخ
 الجرائـ المتعمقة بتشغيؿ األمواؿ وعمميات النصب واالحتياؿ النوعية وذات الرأي العاـ (1
 الجرائـ المرتكبة مف قبؿ الجمعيات الخيرية والييئات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني. (2
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 الجرائـ الطبية.  (3
 ة. الجرائـ الجمركي (4
 الجرائـ المرتكبة مف الموظفيف العمومييف.  (5
ساءة استعماؿ السمطة. (6  اختالس الماؿ العاـ وا 
 الجرائـ االلكترونية. (7
 ىيكمية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال .3

 رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائـ األمواؿ ويترأس: 
 .رئيس قمـ نيابة مكافحة الفساد وجرائـ األمواؿ (1
 .كافحة الفساد وجرائـ األمواؿ وكيؿ نيابة م (2
 .رئيس الدائرة القانونية لنيابة مكافحة الفساد وجرائـ األمواؿ (3
 سكرتير نيابة مكافحة الفساد وجرائـ األمواؿ. (4
 .سكرتير تحقيؽ نيابة مكافحة الفساد وجرائـ األمواؿ (5

 سادساً: انُيابت انعايت وانكفاءة وانفعانيت

لمؤسسات تسفر عف نتائج تمبي احتياجات المجتمع الحكـ الرشيد يعني أف العمميات وا
وتحقيؽ أفضؿ استخداـ لمموارد المتاحة لدييا. وذلؾ فإف مفيوـ الفاعمية والكفاءة في إطار الحكـ 

وفي تعريؼ أخر  ،االستخداـ المستداـ واألمثؿ لمموارد الطبيعية وحماية البيئة الرشيد يغطي أيضاً 
العمميات والمؤسسات تتفؽ مع احتياجات المجتمع مف خالؿ يعني أف نتائج  :فإف الحكـ الجيد

االستخداـ األمثؿ لمموارد التي في متناوليا، ويغطي مفيوـ الكفاءة أيضًا االستخداـ القائـ عمى 
مدى تحقيؽ  :(، ويقصد بالكفاءة15: 2009االستدامة لمموارد الطبيعية وحماية البيئة )السكارنة،

 بالعالقة بيف النتائج المحققة واألىداؼ المرسومة.  وبالتالي فيي تقاس ،األىداؼ
يعنى الحكـ الجيد أف نتائج النيابة العامة تتفؽ مع احتياجات المجتمع مف خالؿ االستخداـ و

ويغطى مفيوـ الكفاءة أيضا في سياؽ الحكـ ، متناوليا ياألمثؿ لمموارد والكفاءات البشرية التي ف
 وحماية المجتمع. ،تدامة لمموارد البشريةالجيد االستخداـ القائـ عمى االس
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 سابعاً: انُيابت انعايت وانتىافك

ف ورؤى متعددة في المجتمع، ويتطمب الحكـ الجيد توسط مختمؼ و ف متعددو ثمة فاعم
المجتمع مف أجؿ الوصوؿ إلى توافؽ واسع بشأف ما يشكؿ المصمحة المشتركة لكؿ  يالمصالح ف

مب أيضا نظرة واسعة وطويمة المدى حوؿ المطموب مف أجؿ تنمية ويتط ،تحقيقيا يةالمجتمع وكيف
ويمكف فيـ ىذا فقط مف خالؿ السياقات ، كيفية تحقيؽ أىداؼ ىذه التنميةو إنسانية مستدامة، 

 .(2: 2017)أبو طو،ة والثقافية واالجتماعية لممجتمعالتاريخي

 ثايُا: انُيابت انعايت وانزؤيت اإلستزاتيجيت

ـ الرشيد، فإف الرؤية تتحدد بمفيوـ التنمية بالشراكة بيف النيابة العامة و حسب مفيوـ الحك 
حكومية مف خالؿ خطط بعيدة الغير قطاع الخاص والمنظمات المدنية و والمجتمع ممثاًل في ال

)أبو .المدى لتطوير العمؿ المجتمعي مف جية وأفراده مف جية أخرى والعمؿ عمى التنمية البشرية
 (2: 2017طو،

 دور انُيابت انعايت في تعزيز انحكى انزشيذعاً: تاس

يمكف تمخيص دور النيابة العامة مف خالؿ عدة جيات أىميا السمطة القضائية المتمثمة 
في المحاكـ، التي مف ميمتيا إقامة األحكاـ، والميمة الرقابية التي تتمثؿ في الرقابة عمى 

 ا إلى نسب عالية في تحقيؽ العدالة.األحكاـ والقوانيف، فكمما تحقؽ الحكـ الرشيد وصمن
ف النيابة العامة ىي الطرؼ الميـ في السمطة القضائية والتي تتولى الجانب المدني والجانب ا  و 

الجزائي، ويوجد بيا دوائر لتحقيؽ مبدأ سيادة القانوف والمحافظة عمى سالمة أفراد المجتمع وأمنو، 
وتحقيؽ الردع مف خالؿ ىذه األحكاـ، ومنيا والتي مف ميمتيا تحقيؽ األحكاـ عمى المتيميف 

دائرة جرائـ األمواؿ ونيابة االستئناؼ والنقض، ويوجد نيابة دعاوى الحكومة ونيابات كمية وجزئية 
منتشرة في قطاع غزة ميمتيا تحقيؽ القانوف ومنح المتيـ حقو في الدفاع عف نفسو وأخذ حقو قبؿ 

 الحكـ عميو وتطبيؽ سيادة القانوف عميو.
ال بد مف وجود جية رقابية عمى ىذه النيابات وىي اإلدارة العامة لمتفتيش القضائي، وميمة ىذه و 

اإلدارة ىي الرقابة عمى عمؿ كافة النيابات والتحقؽ مف تحقيقيا لمقانوف، وسيتـ استحداث دوائر 
 جديدة مف أجؿ التطبيؽ األمثؿ لقواعد القانوف.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 يمذيت:

تبرز أىمية الدراسات السابقة في إعطاء الباحث إلمامًا كاماًل وشاماًل بالموضوع الذي 
المعمومات مف مصادرىا المختمفة والمتنّوعة يساعد وبشكؿ كبير  يكوف بصدد دراستو؛ فتجميع

عمى صقؿ الموضوع، والوصوؿ إلى أدّؽ تفاصيمو ونتائجو، وأىّمّية أخرى تكمف في إعطاء 
عمى نقاط لـ يكف ليمتفت إلييا وقد تكوف  الباحث معرفًة بتاريخ تطّور الموضوع، وتفتح عينيو

 مفتاًحا لمحؿ.
سيتـ عرض مجموعة مف الدراسات السابقة المتمثمة في الدراسات  ومف خالؿ ىذا الفصؿ

المحمية، والدراسات العربية، والدراسات األجنبية، والتي تناولت موضوع الدراسة، وذلؾ لالستفادة 
منيا، والتعرؼ عمى أىدافيا وحدودىا والمنيج المستخدـ، وأىـ النتائج والتوصيات التي توصمت 

جراء المقارنات بينيا وبيف الدراسة الحالية، وتحديد الفجوة البحثية،  إلييا لمقياـ بالتعقيب عمييا، وا 
 :وقد تـ ترتيب الدراسات السابقة وفقًا لمتسمسؿ التاريخي مف األحدث لألقدـ وفقًا لما يمي

 :أوالً: دراساث يحهيت

رة ( )معايير الحكم الرشيد ودورىا في تنمية الموارد البشرية بوزا1412)أبو حسين:  .1
 الداخمية الفمسطينية(

ىدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى معايير الحكـ الرشيد ودورىا في تنمية الموارد البشرية بوزارة 
الشؽ المدني، واستخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي  –الداخمية الفمسطينية 

ات الدراسة، واستخدمت كمنيجية مالئمة لمدراسة، مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لجمع بيان
( موظفًا في وزارة الداخمية 254طريقة المسح الشامؿ لموصوؿ إلى النتائج، وبمغت عينة الدراسة )

الشؽ المدني مف أصحاب الوظائؼ اإلشرافية في المستويات اإلدارية )العميا،  –األمف والوطني 
 الوسطى(، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا:

 :لدراسةأىم نتائج ا
يتـ تطبؽ معايير الحكـ الرشيد )الشفافية، المساءلة، المشاركة، سيادة القانوف، االستجابة،  -

التوافؽ، المساواة والعدالة، الفاعمية، الكفاءة، الرؤية اإلستراتيجية( بنسب متوسطة في وزارة 
 %(.61.23بنسبة ) -الشؽ المدني –الداخمية واألمف الوطني 
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 %(.62.74وارد البشرية )التدريب، التمكيف، االستدامة( بنسبة )يتـ تطبيؽ تنمية الم -
 ومن خالل النتائج أوصت الدراسة:

ضرورة تعزيز اإلدارة العميا في الوزارة لمعايير الحكـ الرشيد، و نشر ثقافة تطبيقيا داخؿ  -
 الوزارة، مف خالؿ برامج تثقيفية ُتسيـ في بناء منظومة تدعو إلى تطبيؽ ىذه المعايير.

عقد دورات تدريبية ولقاءات لجميع المدراء والمسؤوليف في الوزارة إلكسابيـ ميارة التعامؿ مع  -
نجازاتيـ.  معايير الحكـ الرشيد، وكافة الموظفيف مما ليا مف آثار تنعكس عمى أدائيـ وا 

( )الرقابة ودورىا في تطبيق معايير الحكم الرشيد بوزارة الداخمية واألمن 1412)بدوي:   .1
 ي الفمسطيني(الوطن

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الرقابة وعالقتيا بتحقيؽ معايير الحكـ الرشيد في وزارة 
الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي كمنيجية 

وصوؿ إلى لمدراسة، مف خالؿ استخداـ أداتي االستبانة والمقابمة الشخصية كأداة الدراسة لم
( مف العامميف في وزارة الداخمية واألمف الوطني تـ 261النتائج، وتألفت عينة الدراسة مف )

 ( مقابمة شخصية مع جيات رقابية:3سحبيـ بطريقة عشوائية طبقية، وتـ إجراء عدد )
 وكانت أىم نتائج الدراسة:

 %(.64.2سبي متوسط )تتوفر الرقابة في وزارة الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة بوزف ن -
تتوفر معايير الحكـ الرشيد في وزارة الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة بوزف نسي متوسط  -
(61.0.)% 
يوجد عالقة إيجابية بيف واقع الرقابة وتحقيؽ معايير الحكـ الرشيد في وزارة الداخمية واألمف  -

 الوطني.
رة الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة ال ُيوجد فروؽ حوؿ توفر معايير الحكـ الرشيد في وزا -

ُتعزى لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، الرتبة العسكرية، عدد سنوات الخدمة(، 
 سنة فأكثر(. 51بينما ُيوجد فروؽ ُتعزى لمتغير )الفئة العمرية( ولصالح الذيف أعمارىـ )

 وأوصت الدراسة:
يير الرقابة الدولية لدى مفتشي الرقابة، والتزاميـ باألنظمة العمؿ عمى توفير الفيـ الكامؿ لمعا -

 والمعايير الرقابية.
 تعييف مفتشي الرقابة بناًء عمى المعايير الرقابية، وكذلؾ عمى الكفاءة والمينية. -
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( )دور تطبيق الحكم الرشيد في السمطة القضائية الفمسطينية لتحقيق 1412)الكردي:  .3
 التنمية المستدامة(.

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع وعالقة تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد داخؿ السمطة ىدفت 
القضائية بالتنمية المستدامة، والوقوؼ عمى أىـ معوقات تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، والتي ُتؤثر 
بشكؿ كبير عمى التنمية المستدامة، واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة كمنيجية لمدراسة "المنيج 

لوصفي التحميمي"؛ لتحقيؽ أىداؼ لمدراسة، وُاستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، ا
 ( شخصًا، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية البسيطة.255وبمغت عينة الدراسة )
 أىم نتائج الدراسة:

سابي ضعؼ في تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد داخؿ السمطة القضائية، حيث بمغ المتوسط الح -
50.7.% 

ضعؼ في واقع التنمية المستدامة داخؿ السمطة القضائية، حيث بمغ المتوسط الحسابي  -
53.8.% 

 وأىم توصيات الدراسة:
يجب أف يسعى مجمس القضاء األعمى إلى تعزيز تطبيؽ أركاف الحكـ الرشيد داخؿ السمطة  -

حداث تعديالت عمى بعض  القضائية، لما لو مف تأثير في تحقيؽ العدالة والتنمية المستدامة، وا 
 التشريعات اإلجرائية؛ بيدؼ وضع ضوابط زمنية وموضوعية تكفؿ سرعة البدء بنظر الدعوى.

ضرورة سعي مجمس القضاء األعمى إلى تفعيؿ نظاـ التخصص لمقضاة في المحاكـ، أسوة  -
نشاء محاكـ خاصة فيما يت عمؽ بالقضايا ببعض الدوؿ العربية واألجنبية التي تعمؿ بيذا النظاـ، وا 

 التجارية واالقتصادية والبيئية.
واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد، وأثرىا في االلتزام التنظيمي لدى ( )1412)البنا:  .0

 العاممين في المستشفيات غير الحكومية(.
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى أثر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد عمى االلتزاـ التنظيمي لدى 

ت الدراسة إلى المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أت غير الحكومية، ولجيف في المستشفياالعامم
أىداؼ الدراسة، وكانت االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات كأداة مالئمة لمنيج وطبيعة الدراسة، 

 ( موظؼ وموظفة في المستشفيات غير الحكومية.233وتكونت عينة الدراسة مف )
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 الدراسة:وكانت أىم نتائج 
بيف معايير  (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  يوجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية -

 الحكـ الرشيد بأبعاده المختمفة، ومستوى االلتزاـ التنظيمي.
حوؿ تطبيؽ معايير  (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية -

 ية الشخصية )الجنس، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي(.الحكـ الرشيد ُتعزى لممتغيرات الوظيف
 وأىم ما توصمت إليو الدراسة:

 ضرورة أف ُتؤمف اإلدارة بإبداعات، وطاقات الموظفيف. -
ضرورة إنشاء نظاـ شكاوي مكتوب وُمعمف، وحماية مف يساعدىا في كشؼ التجاوزات  -

 واالنحرافات.
واإلدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد  ( ) دور ديوان الرقابة المالية1412)قويدر:   .5

 في الوزارات الفمسطينية(.
ركزت ىذه الدراسة عمى معرفة دور ديواف الرقابة المالية واإلدارية في تحقيؽ معايير الحكـ 
الرشيد في الوزارات الفمسطينية مف وجية نظر الفئة العميا في الحكومة الفمسطينية والمتمثمة في 

ء المساعدوف، المدراء العاموف(، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي )الوكالء، الوكال
موظؼ( تـ  117لفت عينة الدراسة مف )أدمت االستبانة كأداة الدراسة، وتالتحميمي حيث استخ

 اختيارىـ بطريقة عشوائية بسيطة.
 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:

%(، وىو بدرجة 71.7غزة جاء بوزف نسبي)مستوى أداء ديواف الرقابة المالية واإلدارية بقطاع  -
 كبيرة.
مستوى تحقيؽ معايير الحكـ الرشيد في الوزارات الفمسطينية بقطاع غزة جاء بوزف نسبي  -
 %(، وىو بدرجة متوسطة.66.1)

 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:
يؽ النزاىة العمؿ عمى تفعيؿ أنظمة الرقابة الداخمية في الوزارات الفمسطينية بما يعمؿ عمى تحق -

 والشفافية.
 العمؿ عمى دعـ استقاللية ديواف الرقابة المالية واإلدارية بما يعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو. -
 وضع الديواف لإلجراءات الواضحة والالزمة لمكشؼ عف المخالفيف. -
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( )مدى مساىمة الثقافية التنظيمية في تعزيز تطبيق معايير الحكم 1412)أبو وطفة،  .2
 ات الثقافية في فمسطين(الرشيد في الجمعي

ىدفت الدراسة لمعرفة واقع الثقافة التنظيمية في الجمعيات الثقافية، وتسميط الضوء عمى مستوى 
الحكـ الرشيد في الجمعيات الثقافية في فمسطيف، باإلضافة إلى الكشؼ عف مستوى العالقة بيف 

لتحميمي كمنيجية لمدراسة، الثقافة التنظيمية والحكـ الرشيد، وتـ استخداـ المنيج الوصفي ا
( عضوًا مف المسميات 1483واالستبانة كأداة الدراسة لجمع البيانات، حيث بمغ مجتمع الدراسة )

 ( عضوًا.309اإلشرافية، وبمغت عينة الدراسة )
 أىم نتائج الدراسة:

%، وترتيب معايير الحكـ الرشيد حسب الوزف 75.29بمغت نسبة توافر معايير الحكـ الرشيد  -
 لنسبي جاء القانوف في المرتبة األولى، ومعيار المساواة في المرتبة األخيرة.ا
بيف دور الثقافة   (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  ُتوجد عالقة ذات داللة إحصائية -

التنظيمية وتعزيز تطبيؽ الحكـ الرشيد في الجمعيات الثقافية في فمسطيف، كما توجد عالقة ذات 
بيف بعد الثقافة التنظيمية، وتحسيف مستوى  (α≤ 0.05)وى الداللة عند مستإحصائية  ةدالل

 الحكـ الرشيد في الجمعيات الثقافية فمسطيف.
 أىم توصيات الدراسة:

وضع إستراتيجية شاممة؛ لتطوير مفيوـ الحكـ الرشيد، وتطبيؽ معاييره في الجمعيات  -
المجتمعي بقضايا الحكـ الرشيد الثقافية، مع ضرورة مساىمة الجمعيات الثقافية في نشر الوعي 

 وتعزيز ىذا المفيـو لدى قطاعات المجتمع المختمفة.
ضرورة زيادة اىتماـ الجمعيات الثقافية بمفيوـ الثقافة التنظيمية، ورسـ السياسات الخاصة  -

بذلؾ، واتباع اإلجراءات التي تساىـ في زيادة مستوى إدراؾ أعضاء الجمعيات األىمية بأىمية 
 تنظيمية، بما ُيحقؽ تحسيف مستوى الحكـ الرشيد لدييـ.الثقافة ال

( )واقع تأىيل قيادات الدولة في الحكومة الفمسطينية بقطاع غزة ودوره في 1415)وىبة:   .2
 تحقيق الحكم الرشيد(

تمحور اليدؼ الرئيسي لمدراسة حوؿ التعرؼ عمى واقع تأىيؿ قيادات الدولة في الحكومة 
ه في تحقيؽ الحكـ الرشيد، حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي الفمسطينية بقطاع غزة ودور 

التحميمي لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة لمدراسة وكمنيجية مالئمة لطبيعة الدراسة، واستخدمت 
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( يمثموف قيادات الدولة في الحكومة 132واالستبانة كأداة الدراسة، وتألفت عينة الدراسة مف )
 لدراسةالفمسطينية بقطاع غزة كعينة ا

 أىم نتائج الدراسة:
جاء مستوى تطبيؽ الحكـ الرشيد في الحكومة الفمسطينية بقطاع غزة جاء بوزف نسبي  -
(73.45.)% 
تحقيؽ الحكـ الرشيد بيف  (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -

لمسمى الوظيفي(، في الحكومة الفمسطينية بقطاع غزة ُتعزى إلى متغيرات )الجنس، العمر، ا
في مستوى تحقيؽ الحكـ  (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

 الرشيد في الحكومة الفمسطينية بقطاع غزة ُتعزى لمتغيرات )المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة(.
 أىم توصيات الدراسة:

لتي ُيشارؾ فييا قيادات الدولة، ضرورة التركيز عمى المؤتمرات العممية واألياـ الدراسة ا -
والتركيز عمى معيار المشاركة في الوزارات المختمفة، وأف تعمؿ الوزارات عمى دراسة نقاط القوة، 

 والضعؼ في البيئة الداخمية لدييا.
( )مدى تطبيق منظمات القطاع الخاص لمعايير الحكم الرشيد ودورىا في 1415)ىممو:  .1

 تعزيز إدارة الدولة(
دراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع تطبيؽ منظمات القطاع الخاص لمعايير الحكـ الرشيد ىدفت ال

ودورىا في تعزيز إدارة الدولة في كؿ المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية، 
حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وكانت االستبانة أداة لمدراسة، وتـ تصميـ 

زيع استبانتيف األولى عمى منظمات كبار المكمفيف المصنفيف في دائرتي ضريبة القيمة وتو 
ـ، والثانية عمى مجموعة مف رجاؿ الدولة ورؤساء النقابات 2014المضافة والدخؿ لعاـ 

 والجمعيات والمحمميف السياسييف.
 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:

%، 71.78لقطاع الخاص في قطاع غزة بنسبة يتـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في منظمات ا -
وُتظير وعيًا عامًا لدى ىذه المنظمات بأىمية تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد واآلثار اإليجابية لو 

 كأسموب إداري.
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يوجد عالقة طردية إيجابية بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في منظمات القطاع الخاص  -
يـ تطبيؽ ىذه المعايير في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية ودورىا في تعزيز إدارة الدولة، حيث يس
 واالجتماعية والسياسية واإلدارية لمدولة.

 معاناة القطاع الخاص مف بعض القصور في المساىمة في تعزيز إدارة الدولة. -
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

ة، لتصبح ضرورة تعزيز تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في منظمات القطاع الخاص المختمف -
 نيجًا متبعًا في النظاـ اإلدارية.

جراءات مشاركة منظمات القطاع الخاص لمعب دور أكثر  - ضرورة تحسيف وتطوير آليات وا 
 فعالية في تعزيز إدارة الدولة عمى الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتقني.

الدولة والفواعؿ األخرى ضرورة تحسيف وتطوير آليات العمؿ والمشاركة الفعالة بيف مؤسسات  -
 مف قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني لمقياـ بأدوارىـ في تعزيز إدارة الدولة.

 ( ) دور السمطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد في فمسطين(.1410)نصر اهلل:  .4
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دور السمطة القضائية في تعزيز الحكـ الرشيد في فمسطيف، 

سة عمى المنيج الوصفي التحميمي كمنيج مالئـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، واعتمدت الدرا
موظؼ وموظفة في السمطة  225واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، حيث بمغت عينة الدراسة 

 القضائية في فمسطيف يتوزعوف حسب الموقع الوظيفي.
 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:

ما يتعمؽ باالستخداـ األمثؿ لمموارد البشرية المتاحة، ال يقوـ مجمس القضاء األعمى بدوره في -
ووجود بعض القضاة الذيف ال يمتمكوف الكفاءة الكافية لمقياـ بمياميـ القضائية مما يؤدي إلى 

 بطء التقاضي.
عدـ تمتع المحاميف بالكفاءة الالزمة لتمثيؿ موكمييـ أماـ المحاكـ وذلؾ بسبب عدـ قياـ نقابة  -

 في تطوير المحاميف.المحاميف بدورىا 
نما فقط األقدمية رغـ  - الترقيات داخؿ السمطة القضائية ال تأخذ بعيف االعتبار معيار الكفاءة، وا 

 أف قانوف السمطة القضائية اشترط األقدمية والكفاءة لمترقية.
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 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:
القضائية المختمفة  ضماف تدفؽ المعمومات وسيولة الوصوؿ إلى المعمومة لدى المرافؽ -

لمباحثيف، والمتقاضيف والمحاميف والجامعات ومراكز البحث العممي ومراكز صنع القرار مف أجؿ 
 ضماف شفافية كاممة في السمطة القضائية ولدى مجمس القضاء األعمى.

جراءات تعيف القضاة  - تعديؿ بعض أحكاـ قانوف السمطة القضائية فيما يتعمؽ بشروط وا 
يكوف معيار الكفاءة ىو األساس في التعييف أو الترقية مع األخذ باالعتبار  وترقيتيـ بحيث

 األقدمية.
يجب أف تسعى نقابة المحاميف إلى توفير المزيد مف الدورات وورشات العمؿ لرفع كفاءة  -

 المحاميف ال سيما الجدد منيـ مف أجؿ تمثيؿ موكمييـ أماـ المحاكـ بالكفاءة الالزمة.
قع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتيا باألداء اإلداري في الوزارات وا( )1413)مطير:  .14

 الفمسطينية(.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ كؿ مف: معايير الحكـ الرشيد واألداء اإلداري في 
الوزارات الفمسطينية، وواقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد وعالقتيا باألداء اإلداري لموزارات 

طينية، حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وتـ استخداـ االستبانة كأداة الفمس
 موظفًا( تـ جمعيـ بطريقة العينة العشوائية. 476لمدراسة حيث بمغت عينة الدراسة )

 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:
 %(.67.84ي)يتـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة حوال .1
 %(.71.77معيار االستجابة مف معايير الحكـ الرشيد بوزف نسبي قدره ) .2
 %(.68.86معيار الكفاءة والفعالية جاءت بوزف نسبي قدره ) .3

 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:
ضرورة تبني ونشر معايير الحكـ الرشيد بكؿ معاييرىا ومؤشراتيا لتصبح نيجًا مؤسسيًا مف  -

ية لتعزيز وتعريؼ دور المواطف يسيـ في بناء منظومة قيمية تدعو إلى تطبيؽ خالؿ برامج تثقيف
ىذه المعايير وفي مقدمتيا الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة واالنفتاح عمى كافة مستويات 

 وفئات المجتمع.
العمؿ عمى تطوير وتحديث شبكة نظـ المعمومات لكي تربط جميع أجزاء الوزارات ببعضيا  -
عض، وتوفير المعمومات لكافة أفرادىا ليتسنى ليـ المشاركة في إدارتيا وتزويدىا باألفكار الب
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واآلراء المبدعة لمواجية المشكالت التي قد تواجييا بما يعكس ويضمف أثر إيجابي لتطبيؽ 
 الحوكمة الرشيدة.

اإلصالح السعي الستقطاب الكفاءات والميارات الضرورية لتنفيذ ومتابعة برامج التطوير و  -
مف خالؿ تفعيؿ دور الوزارات الفمسطينية القائمة باعتبار العنصر البشري أىـ العناصر األساسية 
 في اإلدارة، واالىتماـ بكؿ الوسائؿ وتوفير كؿ اإلمكانيات الالزمة لتطويره وتدريبو وتجويد أدائو.

 :ثاَياً: انذراساث انعزبيت

 في تحقيق النظام العام(:( )دور النيابة العامة 1415دراسة )فاروق،  .1
ركزت الدراسة بالدرجة األولى عمى دور النيابة العامة في تحقيؽ النظاـ العاـ، وطبيعة الدور 
المنوط بيا لخدمة المجتمع، ومدى حضور النيابة العامة بمفيوميا العصري الحالي، واستخدمت 

بيعة الدراسة النظرية، وتوصمت الدراسة المنيج االستقرائي اإلستداللي كمنيجية الدراسة نظرًا لط
 : الدراسة إلى عدة نتائج منيا

 ُتركز النيابة العامة والييئات التابعة ليا عمى الدور الوقائي والعالجي في آف واحد. -
 وكانت أىم توصيات الدراسة:

تفعيؿ دور وجود النيابة العامة مف خالؿ الييئات التابعة ليا لمساعدة ضحايا الجريمة  -
 ود تحقيقًا لمنظاـ العاـ.وحماية الشي

العمؿ عمى إشراؾ أعضاء النيابة العامة في إبداء المالحظات عمى التشريعات أو تعديالت  -
 القوانيف لسد العجز أو النقص أو الثغرات التي يكتشفيا أثناء عممو.

يجب العمؿ عمى إنشاء نيابات متخصصة مثؿ األسرة أو األحداث أو نيابة األمواؿ العامة  -
 خدرات.أو الم

( : دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية 1413دراسة )بوزيد،  .1
 -دراسة تطبيقية عمة حالة الجزائر –

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة في الدوؿ العربية، 
ي الصعوبات والتحديات التي تحوؿ والجزائر خاصة مف خالؿ تبني نظاـ الحكـ الرشيد، وما ى

دوف ذلؾ، واستخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي واإلحصائي، باالعتماد عمى 
عرض وتحميؿ الوقائع االقتصادية، واستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدة 



 

 
68 

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

ذلؾ لتراجع المشاركة الشعبية، نتائج أىميا وجود نقص كبير في تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد و 
واستمرار انتياؾ حقوؽ اإلنساف، وتشديد القيود عمى وسائؿ اإلعالـ والجمعيات ومنظمات 
المجتمع المدني، وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا التعاوف في المجاالت التشريعية 

ورة تبني الحكومات بيدؼ ترقية الحقوؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية لممواطنيف، وضر 
الستراتيجيات ُتركز عمى التنمية وعمى احتراـ حقوؽ اإلنساف واإلدارة الجيدة لمشؤوف العامة 

 ومحاربة عدـ  المساواة والتمييز.
(: أثر الحكم الرشيد عمى التنمية االقتصادية المستدامة في 1413دراسة )العجموني،  .3

 الدول العربية.
أثر الحكـ الرشيد في النمو االقتصادي وتحقيؽ التنمية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

االقتصادية المستدامة، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ خصائص ومبادئ ومؤشرات الحكـ الرشيد 
وعالقتو بالنمو االقتصادي عمى المدى القصير، باستخداـ المنيج التحميمي التطبيقي، وتـ تطوير 

امة النمو االقتصادي باستخداـ االنحدار المتعدد نموذج اقتصادي لقياس أثر الحكـ الرشيد في إد
ذو التأثير الثابت، وقد تـ تطبيقو عمى مؤشرات الحاكمية والنمو االقتصادي في الدوؿ العربية 

 .2011-1996خالؿ الفترة 
 :أىم نتائج الدراسة

يوجد ارتباط ايجابي بيف معدؿ النمو االقتصادي ومستوى تطوير المؤسسات والحاكمية في  -
دوؿ العربية، وليس جميع مؤشرات الحاكمية )منفردة( عمى نفس المستوى مف األىمية في تأثير ال

 النمو االقتصادي.
تبيف أف مؤشرات جودة التشريع وسمطة القانوف ومحاربة الفساد ذات تأثير معنوي عمى النمو  -

 االقتصادي في الدوؿ العربية.
 :أىم توصيات الدراسة

 مية في كافة المؤسسات بالدوؿ العربية)الحكومية، الخاصة(.ضرورة تطبيؽ معايير الحاك -
 تعزيز وتطوير نظاـ الجودة الشاممة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة. -
 االلتزاـ بمعايير اإلفصاح والشفافية في كافة المؤسسات بالدوؿ العربية )الحكومية، الخاصة(. -
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الحكومية في الحد من الفساد اإلداري  (: دور الشفافية والمساءلة1414دراسة )السبيعي،  .4
 في القطاعات الحكومية.

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى دور الشفافية والمساءلة في الحد مف الفساد اإلداري في 
القطاعات الحكومية، ولجأت الدراسة إلى المنيج الوصفي التحميمي عف طريؽ مدخؿ المسح 

فردًا، وتـ استخداـ  669أداة لمدراسة، وبمغت مجتمع الدراسة االجتماعي، وتـ استخداـ االستبانة ك
 أسموب المسح الشامؿ.

 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:
 درجة التزاـ القطاعات الحكومية في المممكة العربية السعودية بتطبيؽ الشفافية متوسط. -
فراد في آراء أ (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  ال يوجد اختالؼ ذات داللة إحصائية -

الدراسة)العامميف في الجيات المعنية بالمتابعة أو بالتحقيؽ في قضايا الفساد اإلداري في 
 باختالؼ طبيعة العمؿ)مدني، عسكري(. -القطاعات الحكومية( تجاه جميع محاور الدراسة

 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:
بمنحيا الصالحيات  ضرورة العمؿ عمى رفع مستوى كفاءة األجيزة الرقابية، والقضائية؛ -

 الكافية، ودعميا بالكوادر البشرية المتخصصة، وبالموارد المالية والتقنيات الحديثة.
تحديث األنظمة والتشريعات المتعمقة بقضايا الفساد اإلداري والمساءلة، وتبسيط إجراءات  -

عالنيا ونشرىا عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة.  العمؿ واختصارىا، وا 
(: درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية 1444دراسة)الشمري،  .5

 .والصعوبات التي تواجييا
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعرفة 
الصعوبات التي قد تواجييا، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي كمنيج مالئـ وذلؾ 

( فقرة، وقد تـ اختيار عينة طبقية 80انة لتوزيعيا عمى عينة الدراسة مكونة مف )بتصميـ استب
عشوائية مكونة مف عدد مف أعضاء ىيئة التدريس )أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، أستاذ( في 

( عضو ىيئة تدريس موزعيف عمى الجامعات 381الجامعات السعودية، وبمغت عينة الدراسة )
 سانية وبمختمؼ الرتب األكاديمية.والكميات العممية واإلن

 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:
 تطبيؽ معيار الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية بدرجة متوسطة. -
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بيف المتوسطات الحسابية  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
ف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لدرجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية م

 ُتعزى لمتغير )الكمية(.
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

 تبسيط اإلجراءات، وتفسير الموائح واألنظمة والقوانيف والتعميمات وتحديثيا باستمرار. -
األخذ بسياسة عمنية تقديرات تقييـ األداء بداًل مف سريتيا، باإلضافة إلى نشر المعمومات  -

 عنيا.واإلفصاح 
(: درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعميم في 1442دراسة )الطشة،  .2

 دولة الكويت من وجية نظر العاممين فييا:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة االلتزاـ بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ في 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج التحميمي، دولة الكويت مف وجية نظر الموظفيف، 
ولتحقيؽ ذلؾ تـ بناء استبانة وتوزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة مف العامميف اإلدارييف في دولة 

 ( موظؼ وذلؾ لمتعرؼ عمى درجة االلتزاـ بالشفافية اإلدارية.351الكويت وكاف عددىـ)
 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:

 ؽ وااللتزاـ بالشفافية اإلدارية متوسطة لممجاالت.مستوى تطبي -
في درجة االلتزاـ  (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -

 بالشفافية اإلدارية ُتعزى إلى متغير الجنسية.
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

 ربية والتعميـ في دولة الكويت.العمؿ عمى رفع درجة االلتزاـ بالشفافية اإلدارية في وزارة الت -
إقرار قوانيف وتشريعات وأنظمة تعمؿ عمى محاسبة ومحاربة المفسديف عمى فسادىـ، وتضمف  -

 حماية كافية لمذيف يساىموف في كشفيـ.
 (: مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات األردنية1440دراسة )دعيبس،  .2

الشفافية، وأىميتو في مراكز الوزارات األردنية،  تركز اليدؼ الرئيسي لمدراسة لمتعرؼ عمى مفيوـ
ومعرفة واقع التطبيؽ لمبدأ الشفافية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت 

( استبانة، تـ اختيار عينة 300االستبانة كأداة الدراسة، وقد بمغ عدد االستبانات الموزعة )
 يذييف في مراكز الوزارات األردنية.عشوائية مف المديريف اإلشرافييف والتنف
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 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:
بناء الثقة المطمقة بيف المواطف والحكومة مف خالؿ الوضوح والصراحة في اإلجراءات ىو  -

 المفيوـ األكثر إدراكًا مف قبؿ الموظفيف في الدوائر الحكومية.
عطاء المعمومات الالزمة وبطريقة تطبيؽ الشفافية في مراكز الوزارات ضعيؼ، إذ أنو ال يتـ إ -

 يستطيع المواطف فيميا، كما أف المواطف ال ُيشارؾ في إعطاء آرائو لمدائرة.
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

ضرورة التركيز عمى دور القيادات العميا في الدوائر الحكومية لدعـ مبدأ الشفافية مف خالؿ  -
القرارات، وتشجيع روح المبادة والتجديد، إضافة  فتح المجاؿ أماـ الموظفيف لممشاركة في صنع

 إلى تقديـ الدعـ والتغذية الراجعة القتراحاتيـ المميزة.
توضيح فكرة الشفافية وأىميتيا بشكؿ أكبر بالنسبة لمموظفيف، مف خالؿ الدورات والندوات  -

 والمنشورات التي تتـ داخؿ الدائرة.
 شد في استدامة التنمية العربية:م(: مقومات الحكم الرا1440دراسة الشيوان ) .1

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مقومات الحكـ الراشد في استدامة التنمية العربية وتحميميا، 
واعتمدت الدراسة عمى مؤشرات الحكـ الرشيد، حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

 ( فردًا.335الدراسة ) التحميمي، كمنيج لمدراسة، واالستبانة كأداة لمدراسة، وبمغت عينة
 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:

 مقومات الحكـ الصالح وركائز التنمية المستدامة متالزمتاف ال تفترقاف ووجياف لحقيقة واحدة. -
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

وجود خمس مبادئ لمتنمية البشرية المستدامة ُتؤثر عمى المجتمع بشكؿ كبير، وىي التمكيف  -
ة، وعدالة فرص الدخؿ، والصحة والتعميـ، األماف االجتماعي في المعيشة واإلعالة والمشارك

 واالستدامة وتواصؿ التنمية مع األجياؿ.
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 :ثانثاً: دراساث أجُبيت

 الحكم الرشيد ومعدالت الجريمة في ماليزيا (Habibullah et al.,2016)دراسة  .1
د ومعدالت الجريمة في ماليزيا، وطبيعة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الحكـ الرشي

األحكاـ الصادرة مع الجرائـ المرتكبة، حيث استخدمت الدراسة منيج االنحدار الذاتي الموزع 
 الذي تـ توزيعو عبر سمسة بيانات زمنية عف معدالت الجريمة، وكذلؾ اإلستبانة كأداة لمدراسة.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ة سمبية بيف معدالت الجريمة، والحكـ الرشيد في ماليزيايوجد عالق -
 الحكـ الرشيد ُيقمؿ مف معدالت الجريمة في ماليزيا. -
ُتوفر ىذه الدراسة دلياًل عمى أف ممارسة الحكـ الرشيد، ُيمكف أف ُيخفؼ مف معدالت الجريمة  -

 في ماليزيا.
 أىم توصيات الدراسة:

يد في ماليزيا لتطوير العمؿ في مكافحة الجريمة في ضرورة تعزيز العمؿ بمعايير الحكـ الرش -
 ماليزيا.

بعنوان "تعزيز الشفافية، والمساءلة، من خالل تكنولوجيا  (Carlo, 2012)دراسة  .1
 المعمومات، واالتصاالت، ووسائل اإلعالم االجتماعي، وتعاونية الحكومة اإللكترونية.

لة، مف خالؿ تكنولوجيا المعمومات، اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تعزيز الشفافية، والمساء
واالتصاالت، ووسائؿ اإلعالـ االجتماعي، وتعاونية الحكومة اإللكترونية، واستخدمت ىذه 

 كأداة لمدراسة. واالستبانةالدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
 :أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

 مومات واالتصاالت بشكؿ متوسط.درجة الشفافية والمساءلة مف خالؿ تكنولوجيا المع -
 :أىم توصيات الدراسة

تطوير آليات وسائؿ اإلعالـ االجتماعي، وتعزيز الشفافية بيف تكنولوجيات العمؿ الحثيث عمى  -
 المعمومات، واالتصاالت.
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( بعنوان: "دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من اآلليات Huque، 1411دراسة ) .3
 البيروقراطية.

لدراسة إلى التعرؼ عمى دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد مف اآلليات ىدفت ا
مكانات التحسيف، وتـ استخداـ  البيروقراطية في بنغالدش والوقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ، وا 
 المنيج الوصفي التحميمي، وكذلؾ االستبانة كأداة لمدراسة لموصوؿ إلى نتائج وتوصيات الدراسة.

 نتائج الدراسة: وقد كانت أىم
 النظاـ اإلداري في بنغالدش معقد والدعـ المؤسساتي ضعيؼ. -
الموائح الداخمية في المنظمات المجتمعية تحتاج إلى تطوير لتحقيؽ دور فاعؿ وأكبر بيف  -

 مؤسسات المجتمع المدني والبرلماف والمجاف، واألحزاب السياسية، واإلعالـ.
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

 العمؿ عمى دعـ المزيد مف اآلليات والوسائؿ البيروقراطية لتسييؿ المساءلة.ضرورة  -
تعزيز القيـ المرتبطة بالديمقراطية مثؿ سيادة القانوف، وحقوؽ اإلنساف، وانتخابات حرة، ونزيية  -

 بيدؼ تطوير نظاـ المساءلة.
ء (: أثر الشفافية واإليجابية عمى الثقة بالرؤساNormal etal., 2010دراسة ) .4

 .وفاعميتيم
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تبني الشفافية واإليجابية عمى الثقة بالرؤساء وفاعميتيـ، 

( مشاركًا تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث تـ 170حيث تكونت عينة الدراسة مف )
 استخداـ المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة.

 الدراسة: وقد كانت أىم نتائج
دراكيـ  - مستوى شفافية الرئيس ومستوى قدراتو النفسية اإليجابية تؤثر في درجة ثقة المرؤوسيف وا 

 لفعاليتو.
نتائج إيجابية تتمثؿ في الرضا، وااللتزاـ، ومستوى متميز في األداء؛ ينتج عف الشعور الذاتي  -

 لممدراء بالثقة بالنفس.
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

 ليب أكثر شفافية في التعامؿ مع المرؤوسيف؛ بيدؼ زيادة الثقة بالرؤساء.إتباع أسا -
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التأكيد عمى الرؤساء بأف يكونوا أكثر إيجابية في تعامالتيـ وتصرفاتيـ مف خالؿ زيادة الثقة  -
مكاناتيـ.  بقدرات المرؤوسيف وا 

ر الشفافية في عممية االتصاالت الحكومية من وجية نظ (Fairbanks, 2005):دراسة  .5
 .المتصمين

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة الشفافية في عممية االتصاالت الحكومية مف وجية
مقابمة مع القائميف عمى عممية االتصاؿ المينييف في  18نظر المتصميف، وتـ جمع البيانات مف 

مختمؼ الييئات واألقساـ في الحكومة الفدرالية، حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي في 
 ىذه الدراسة.

 وقد كانت أىم نتائج الدراسة:
ب مف العوامؿ الرئيسية في ممارسة الشفافية في البيانات والمعمومات ودرجة وتوفرىا عند الطم -

 المنظمات.
ُتعزز الشفافية متطمبات الحكومة الديمقراطية، وذلؾ مف خالؿ تمكيف المواطنيف مف الوصوؿ  -

 إلى المعمومات ودعـ مؤسسة حرية الصحافة.
 وقد كانت أىم توصيات الدراسة:

 يتعمؽ بالمعمومات عف الحكومة. العمؿ عمى التركية بالمجاالت التي تيـ المواطنيف فيما -
القياـ بدراسات كمية لقياس الشفافية في اتصاالت الحكومة؛ بحيث توفر معمومات دقيقة لمف  -

 يحتاجيا.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح أف األبحاث والدراسات السابقة قد قامت بدراسة 

 عدة زوايا إال أف ىذه الدراسة تختمؼ عف سابقتيا في عدة أمور: معايير الحكـ الرشيد مف
سيقوـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية تيدؼ إلى معرفة  :االختالف في مجتمع وعينة الدراسة .1

سيعمد إلى تطبيؽ و  ،كـ الرشيد مف وجية نظر أعضائياواقع تطبيؽ النيابة العامة لمعايير الح
ظفيف العامميف في النيابة العامة في قطاع غزة سواء مف يشغؿ أسموب المسح الشامؿ لجميع المو 

النيابة  العاميف ورؤساء النيابة ومعاوني فيعوظيفة نائب عاـ أو مساعديو أو وكالء النيابة والمد
 العامة وموظفي الضابطة العدلية إضافة إلى الموظفيف اإلدارييف.
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عايير الحكـ الرشيد لقياس واقع تطبيؽ تناولت ىذه الدراسة كافة م االختالف في المتغيرات: .2
 النيابة العامة لمعايير الحكـ الرشيد مف وجية نظر أعضائيا وموظفييا.

 الدراسة إلى تحميؿ أراء عينة الدراسة خالؿ : حيث ىدفت ىذهاالختالف من حيث الزمن .3
 ـ.2018 اـالفترة الزمنية لمدراسة خالؿ ع

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تطبيؽ : مف المالحظ أف االختالف من حيث المكان .4
معايير الحكـ الرشيد في عدة مؤسسات منيا الخاص ومنيا العاـ إال أف ىذه الدراسة سيتـ 
تطبيقيا عمى مقرات النيابة العامة في محافظات قطاع غزة وىذه دراسة ألوؿ مرة في مؤسسة 

 النيابة العامة.
 الفجوة البحثية

 ما ستركز عميو الدراسة الحالية الفجوة البحثية سات السابقةما ركزت عميو الدرا م.
معظـ الدراسات السابقة ركزت عمى  .1

دراسة معايير الحكـ الرشيد، وربطو 
 بمتغيرات أخرى

ال ُيوجد دراسة عف 
 الواقع الحالي

ستركز عمى دراسة واقع تفصيمي لمعايير 
الحكـ الرشيد دوف ربطو بأي متغيرات 

 أخرى.
الدراسات السابقة لـ تتطرؽ جميع  .2

إلى النيابة العامة في إجراء الدراسة 
 عمييا

لـ ُتوجد أي دراسة عف 
النيابة العامة والحكـ 

 الرشيد

 الدراسة عمى النيابة العامة فقط.ستركز 

جميع الدراسات السابقة لـ تستخدـ  .3
المسح الشامؿ في جمع البيانات، 
نما عينات عشوائية؛ ما عدا دراسة  وا 

 (2017)أبوحسيف،

ال ُتوجد أي دراسة 
استخدمت المسح 
الشامؿ؛ ما عدا دراسة 

 (.2017)أبوحسيف،

الدراسة المسح الشامؿ في جمع ستستخدـ 
 البيانات.

العديد مف الدراسات استخدمت بعض  .4
 معايير الحكـ الرشيد وليس جميعيا.

عدـ وجود دراسة شاممة 
لممعايير التسعة لمحكـ 

 الرشيد.

لدراسة عمى جميع معايير الحكـ استركز 
 الرشيد.

 المصدر: جرد بواسطة الباحث
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 الرابعالفصل 

 منيجية الدراسة

 مقدمة 
 منيجية الدراسة 
 مصادر جمع المعمومات 
 وعينتو الدراسةمجتمع  
 أداة الدراسة 
 االستبانةخطوات بناء  
 صدق االستبانة 
 ثبات االستبانة 
 األساليب اإلحصائية 
 الخالصة 
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 لفصل الرابعا
 منيجية الدراسة 

  يمذيت:

جراءاتيا محورًا رئيس ُتعتبر منيجية ًا يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة، الدراسة وا 
لمتوصؿ إلى  ؛إلجراء التحميؿ اإلحصائي ؛وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة
ة المتعمقة بموضوعيا، وبالتالي يتـ تحقيؽ النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراس

 األىداؼ المرجو الوصوؿ إلييا.
وكيؼ تـ الوصوؿ  وعينتيا، الدراسةعف منيجية الدراسة، ومجتمع في ىذا الفصؿ سيتـ الحديث 

، وما ىي الخطوات التي سار والحديث عنيا أداة الدراسة إلىراسة، ومف ثـ اإلشارة إلى عينة الد
 صوؿ لالستبانة، ومف ثـ مدى صدقيا وثباتيا. عمييا الباحث لمو 

 أوالً: يُهجيت انذراست:

المنيج الوصفي بناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي سعت لتحقيقيا، استخدـ الباحث 
وييتـ بوصفيا  ،مدراسة، والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقعلالتحميمي كمنيجية 

ا تعبيرًا كيفيًا وكميًا، فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، وصفًا دقيقًا ويعبر عني
ودرجات ارتباطيا  ،أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا

مع الظواىر المختمفة األخرى، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة 
لموصوؿ  ؛اء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة، بؿ يتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسيرمف أجؿ استقص

إلى استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف الموضوع 
 .(2006)الحمداني، 

 ثاَياً: يصادر جًع انبياَاث:

وىما المصادر الثانوية  ف لممعموماتى البيانات عف طريؽ مصدريف أساسيّ تـ الحصوؿ عم
 ومصادر البيانات األولية وذلؾ كما يمي:

تـ الحصوؿ عمى البيانات عف طريؽ المصادر الثانوية مصادر البيانات الثانوية:  .1
المتمثمة في الكتب، والمراجع العربية واألجنبية، والدوريات والمقاالت، والدراسات السابقة المتعمقة 



 

 
78 

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

عممية والمينية المتخصصة، وبعض المواقع ذات الصمة عمى بموضوع الدراسة، والمجالت ال
 شبكة االنترنت.

وذلؾ لغرض  ؛ت التي تجمع مف الميداف ألوؿ مرةوىي البيانامصادر البيانات األولية: .2
ية مف خالؿ االستبانة معالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة، حيث تـ جمع البيانات األول

عمى العامميف في النيابة الفمسطينية العاممة في قطاع غزة، وتـ ة لمبحث، ووزعت كأداة رئيس
، "SPSSتفريغ البيانات، وتحميميا مف خالؿ استخداـ البرنامج اإلحصائي لمعموـ االجتماعية "

 وذلؾ لمتوصؿ إلى نتائج وتوصيات الدراسة.

 :وعيُته انذراستثانثاً: يجتًع 

كنة مف األفراد وغيرىـ موضوع االىتماـ في يعتبر مجتمع الدراسة مجموع كؿ المفردات المم
الدراسة، وعميو قاـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية تيدؼ إلى معرفة واقع تطبيؽ النيابة العامة 
لمعايير الحكـ الرشيد مف وجية نظر أعضائيا وموظفييا، وسعيًا لتحقيؽ ىذا اليدؼ واختبار 

ى تطبيؽ أسموب المسح الشامؿ لجميع العامميف عمد الباحث إل ؛الفروض التي تقوـ عمييا الدراسة
في النيابة العامة في قطاع غزة سواء مف يشغؿ وظيفة نائب عاـ أو مساعديو أو رؤساء النيابة 

ويقدر عدد مجتمع  ،اإلدارييفأو وكالء النيابة معاونيف النيابة العامة إضافة إلى الموظفيف 
ية غير منشورة صادرة عف الشؤوف اإلدارية في ( مفردة، بناء عمى إحصائ180الدراسة بحوالي )

، حيث تـ دراسة واقع تطبيؽ النيابة العامة في فمسطيف لمعايير 2017النيابة العامة في عاـ 
الدارسة  مجتمعة لمدراسة، والتي تـ توزيعيا عمى يد مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسالحكـ الرش
بيدؼ القياـ بجممة مف المعالجات اإلحصائية  ؛ميياؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عوتحمي ،المذكورة

 .%(76.66( استبانة بنسبة )138، وقد تـ استرداد )والتي تـ توضيحيا في ىذه الدراسة
 :: أداة الدراسةرابعاً 

تـ إعداد استبانة الدراسة حوؿ )واقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في النيابة العامة بفمسطيف 
، البيانات الشخصية والوظفيةاألوؿ: ىو : ممت االستبانة عمى قسميفحيث اشتوسبؿ تعزيزىا(، 

 فقرات االستبانة، وتكونت الفقرات مف اآلتي: فيو :أما الثاني
( فقرة وكانت 55واقع تطبيؽ النيابة العامة في فمسطيف لمعايير الحكـ الرشيد، وتكونت مف ) . أ

 كالتالي:
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 جذول يُوضح عذد فمراث معايير انحكم انرشيذ

 عدد الفقرات المعيار ـ.
 6 المشاركة .1
 7 سيادة القانوف .2
 7 الشفافية .3
 4 االستجابة .4
 5 التوافؽ .5
 5 العدؿ والمساواة .6
 6 الكفاءة والفعالية .7
 7 المساءلة .8
 8 الرؤية اإلستراتيجية .9

يير الحكـ الصعوبات والمعيقات التي تواجو النيابة العامة في فمسطيف في تطبيؽ معا . ب
 ( فقرة.9الرشيد، وتكونت مف )

 (9)مف  تأسئمة موجية حوؿ ُسبؿ تعزيز النيابة العامة لمعايير الحكـ الرشيد، وتكون . ت
 أسئمة.

 : خطىاث بُاء االستباَت:خايساً 

 حيث مرت بعدة مراحؿ أىميا: ،احث استبانة تـ إعدادىا وتطويرىااستخدـ الب
والخاص  ومعاييره الحكـ الرشيدتب عف مبادئ مراجع عما كُ مراجعة بعض المصادر وال .1

بموضوع الدراسة، ومف ثـ اختيار وتحديد العبارات المناسبة لكؿ محور، حيث ُيعبر كؿ محور 
 عف واقع معايير الحكـ الرشيد في النيابة العامة، والمعيقات التي تواجييا.

شورة في ث المناالطالع عمى مجموعة مف رسائؿ الماجستير والدكتوراة، وبعض األبحا .2
 الحكـ الرشيد. تتحدث عفالمواضيع التي 

تـ عرض االستبانة وفقراتيا عمى عدد مف أصحاب الخبرة مف أعضاء ىيئة تدريسية  .3
( بغرض تحكيـ االستبانة كما 11، وعددىـ )أكاديمية، في مجاؿ الحكـ الرشيد، والقانوف، واإلدارة

العبارات التي كانت مف وجية حص، وتـ تعديؿ العبارات بتف ، وذلؾ مف أجؿ قراءةىو في الممحؽ
 .أوحذفيا نظرىـ غير مناسبة أو غير صالحة لمدراسة
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: قاـ الباحث باستخداـ مقياس خماسي لتصحيح فقرات االستبانة، سادسًا: تصحيح االستبانة
بحيث تـ التصحيح حوؿ )واقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في النيابة العامة بفمسطيف وسبؿ 

 زىا(. تعزي

 جذول يُوضح ممياش االجاباث

موافق بدرجة  
 ضعيفة جداً 

موافق بدرجة 
 ضعيفة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

 1 2 3 4 5 

 :وثباتها االستباَتسابعاً: صذق 

ذلؾ و وثباتيا،  التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة )االستبانة( وثباتيا االستبانةيقصد بصدؽ 
 عمى النحو التالي:

 ** صدق االستبانة:
يقصد بالصدؽ شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف 
ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا، كما 

آخر، وُتعد الدراسة  وال تقيس شيئاً  ،يقصد بالصدؽ أف أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسو
صادقة إذا حددت مدى صالحية درجاتيا، ومف أجؿ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، أجرى 

 الباحث اختبارات الصدؽ التالية:
 المحكمين "الصدق الظاىري":آراء صدق  -1

حيث قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف 
ًا، مختصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ والجودة واإلحصاء، والذيف قاموا ( محكم11بمغ عددىـ )

 .أو حذفو ما يمـز عمى فقرات االستبانةقديـ النصح واإلرشاد وتعديؿ بدورىـ بت
وقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت 

بة كؿ عبارة لمبعد الذي ينتمي إليو، ومدى ومدى مناس، ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات
، ىذا باإلضافة إلى اقتراح ف محاور متغيرات الدراسة األساسكفاية العبارات لتغطية كؿ محور م

ما يرونو مناسبًا وضروريًا مف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات جديدة ألداة 
لبيانات األولية )الخصائص الشخصية والوظيفية الدراسة، وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ با

)ليكرت( الخماسي المستخدـ  (Likert-Scale)المطموبة مف المستجيبيف(، إلى جانب مقياس 
وتركزت توجييات المحكميف عمى ، النيائية افي صورتي انةاالستب تفي االستبانة، وبذلؾ خرج
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ات المتكررة، كما أف بعض المحكميف انتقاد طوؿ االستبانة حيث كانت تحتوى عمى بعض العبار 
ضافة بعض العبارات إلى محاور  نصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاور، وا 

 أخرى.
 صدق المقياس: -1
 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: .1

مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع البعد الذي  :يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي
ىذه الفقرة، حيث تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة  تنتمي إليو

( مفردة، وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة 30االستطالعية البالغ حجميا )
 الكمية لمبعد التابعة لو عمى النحو التالي:

 يق معايير الحكم الرشيدصدق االتساق الداخمي لجميع مجاالت البعد األول: واقع تطب .1

(:صذق االتطاق انذاخهي نجميع فمراث انبعذ األول: والع تطبيك معايير انحكم 1جذول رلم )

 انرشيذ

معامل  عدد الفقرات المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.644 6 المشاركة – البعد األول .1

 0.001 0.855 7 سيادة القانوف – البعد الثاني .2

 0.001 0.809 7 الشفافية– الثالثالبعد  .3

 0.001 0.823 4 االستجابة – البعد الرابع .4

 0.001 0.884 5 التوافؽ -البعد الخامس  .5

 0.001 0.817 5 العدؿ والمساواة –البعد السادس  .6

 0.001 0.828 6 الكفاءة والفعالية –البعد السابع  .7

 0.001 0.831 7 المساءلة –البعد الثامن  .8

 0.001 0.766 8 الرؤية االستراتيجية –البعد التاسع  .9
 

( معامالت االرتباط بيف كؿ محور مف محاور المجاؿ األوؿ: معايير 1يبيف جدوؿ رقـ )
لة والمعدؿ الكمي لمبعد األوؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا ،تطبيؽ الحكـ الرشيد
 (.0.05لقيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )ف اإ(، حيث 0.05عند مستوى داللة )
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 صدق االتساق الداخمي لمبعد األول: المشاركة 1.1
 (:صذق االتطاق انذاخهي نهبعذ األول: انمشاركت2جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.712 تتبنى النيابة العامة سياسة الباب المفتوح مع المواطنيف. .1

2. 
ـ التنسيؽ المنظـ والمشترؾ بيف النيابة العامة والمؤسسات ذات يت

 العالقة)وزارة العدؿ، المجمس األعمى لمقضاء، المعيد العالي لمقضاء(.
0.745 

0.001 

 0.001 0.832 تتبنى المستويات العميا رؤية مشتركة توحد جيود العامميف حوليا .3
 0.001 0.802 قتراحات والرد عمييا.تيتـ النيابة العامة بدراسة الشكاوى واال .4
 0.001 0.763 يتـ إفساح المجاؿ لمجميع مف كال الجنسيف لممشاركة في صناعة القرار. .5
 0.001 0.771 ترعى النيابة العامة األفكار والطاقات اإلبداعية لتحقيؽ أىدافيا. .6

 

لمشاركة والمعدؿ ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد األوؿ ا2يبيف جدوؿ رقـ )
(، 0.05لة عند مستوى داللة )الكمي لمبعد األوؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا

 (. 0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إحيث 
 صدق االتساق الداخمي لمبعد الثاني: سيادة القانون 2.1

 دة انماوونصذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انثاوي: ضيا: (3جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.725 ُيطبؽ القانوف في النيابة العامة عمى المواطنيف كافة. .1

2. 
ُتطبؽ النيابة العامة مبدأ الثواب والعقاب عمى جميع العامميف دوف 

 تمييز.
0.759 0.001 

 0.001 0.671 تمتمؾ النيابة العامة أنظمة ولوائح داخمية خاصة بيا .3

4. 
تتـ جميع اإلجراءات والمعامالت الداخمة بأعماؿ النيابة العامة وفقًا 

 لألنظمة الخاصة بيا.
0.713 0.001 

 0.001 0.797 ترتبط المكافآت والترقيات في النيابة العامة بنتائج تقييـ العامميف. .5
 0.001 0.676 ُيوجد في النيابة العامة نظاـ شكاوى مكتوب وُمعمف لممواطنيف. .6

7. 
تضمف القوانيف والتشريعات المتعمقة بعمؿ النيابة العامة الحماية الكافية 

 لحقوؽ اإلنساف.
0.736 0.001 

 

 ،سيادة القانوف :( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الثاني3يبيف جدوؿ رقـ )
لة عند مستوى داللة نة داوالمعدؿ الكمي لمبعد الثاني، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبي

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إ(، حيث 0.05)
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 صدق االتساق الداخمي لمبعد الثالث: الشفافية 3.1
 صذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انثانث: انشفافيت: (4جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

1. 
دارية والمالية بشكؿ دوري وعمني، وُتزود تنشر النيابة العامة تقاريرىا اإل

 أي جية معنية بالمعمومات.
0.722 0.001 

 0.001 0.793 تُنشر تقارير دورية عف أداء أعضاء النيابة العامة وموظفييا في العمؿ. .2

3. 
ُيوجد صفحة إلكترونية لمنيابة العامة تتضمف كافة المعمومات والخدمات 

 المطموبة.
0.818 0.001 

 0.001 0.830 قـو النيابة العامة بتعزيز القيـ الدينية واألخالقية في محاربة الفساد.ت .4
 0.001 0.816 يتوفر دليؿ إجراءات يوضح آليات تقديـ الشكاوى لممواطنيف. .5
 0.001 0.825 يتبنى رؤساء العمؿ نمط االنفتاح والوضوح في تعامميـ مع اآلخريف. .6
 0.001 0.810 خططيا وبرامجيا التي تنوي تنفيذىا. تفصح النيابة العامة عف .7

 

والمعدؿ  ،الشفافية :( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الثالث4يبيف جدوؿ رقـ )
(، 0.05لة عند مستوى داللة )الكمي لمبعد الثالث، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا

 (.0.05ف )ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مإحيث 
 صدق االتساق الداخمي لمبعد الرابع: االستجابة 4.1

 صذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انرابع: االضتجابت: (5جذول رلم )

 المحاور م.
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.876 لتمبية احتياجات العامميف بشكؿ منظـ. ؛تضع النيابة العامة اإلجراءات الالزمة .1

2. 
لتمبية احتياجات المواطنيف بشكؿ  ؛ة العامة اإلجراءات الالزمةتتبنى النياب

 منظـ.
0.893 0.001 

 0.001 0.899 توفر النيابة العامة بيئة عمؿ تضمف احتراـ وصوف كرامة المواطنيف. .3
 0.001 0.885 ُتوِجد النيابة العامة بيئة عمؿ تضمف احتراـ كرامة العامميف. .4

 

والمعدؿ  ،االستجابة :ت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الرابع( معامال5يبيف جدوؿ رقـ )
(، 0.05لة عند مستوى داللة )الكمي لمبعد الرابع، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إحيث 
 صدق االتساق الداخمي لمبعد الخامس: التوافق 5.1

 ذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انخامص: انتوافكص: (6جذول رلم )

 المحاور م.
معامل 
 الداللة االرتباط
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 المحاور م.
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.851 يتـ اتخاذ القرارات في النيابة العامة بطريقة ديمقراطية. .1
 0.001 0.911 لتوفيؽ آراء العامميف. ؛تدعـ النيابة العامة التفاوض .2

3. 
ات االختصاص قبؿ تنفيذ تعقد النيابة العامة اجتماعات خاصة مع جي

 لتقريب وجيات النظر.؛ البرامج واألنشطة
0.886 0.001 

4. 
تؤكد النيابة العامة عمى التوافؽ بيف العامميف فييا رغـ مستوياتيـ 

 اإلدارية.
0.886 0.001 

 0.001 0.885 يتيح تطبيؽ مبدأ التوافؽ في النيابة العامة لضماف تحقيؽ أىدافيا. .5
 

والمعدؿ  ،التوافؽ :( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الخامس6) يبيف جدوؿ رقـ
(، 0.05لة عند مستوى داللة )الكمي لمبعد الخامس، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إحيث 
 صدق االتساق الداخمي لمبعد السادس: العدل والمساواة 6.1

 صذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انطادش: انعذل وانمطاواة: (7جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.845 تولي النيابة العامة االىتماـ والرعاية لجميع موظفييا دوف تمييز. .1
 0.001 0.905 .يتضمف نظاـ الترقية في النيابة العامة إتاحة فرص متساوية لمجنسيف في المنافسة .2
 0.001 0.831 يوجد عدالة ومساواة في نظاـ الرواتب واألجور بالنيابة العامة. .3
 0.001 0.859 يتوفر في النيابة العامة ترتيبات خاصة لمتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة. .4
 0.001 0.789 تحتـر النيابة العامة حقوؽ العامميف فييا بغض النظر عف االنتماء السياسي. .5

 

 ،العدؿ والمساواة :( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد السادس7يبيف جدوؿ رقـ )
لة عند مستوى داللة والمعدؿ الكمي لمبعد السادس، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إ(، حيث 0.05)
 ي لمبعد السابع: الكفاءة والفعاليةصدق االتساق الداخم 7.1

 صذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انطابع: انكفاءة وانفعانيت: (8جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.807 تستثمر النيابة العامة الموارد البشرية والمادية المتاحة لتحقيؽ أىدافيا .1
 0.001 0.841 دمات المقدمة لممواطنيف.تحرض النيابة العامة عمى جودة الخ .2

3. 
تيتـ النيابة العامة بزيادة الجوانب الثقافية والمعرفية لطاقميا العامؿ مف 

 خالؿ برامج تطوير خاصة.
0.876 0.001 
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 المحاور م.
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.849 تتناسب الخدمات التي تُقدميا النيابة العامة مع إمكانياتيا. .4
 0.001 0.717 ة بشكؿ دوري.يتـ تقييـ انجازات النيابة العام .5
 0.001 0.779 ف في النيابة العامة بدرجة مناسبة مف الكفاءةو يتمتع العامم .6

 

 ،الكفاءة والفعالية :( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد السابع8يبيف جدوؿ رقـ )
مستوى داللة  لة عندوالمعدؿ الكمي لمبعد السابع، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إ(، حيث 0.05)
 صدق االتساق الداخمي لمبعد الثامن: المساءلة 8.1

 صذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انثامه: انمطاءنت: (9جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.832 المستويات اإلدارية.لمرقابة والمساءلة في مختمؼ  يتوفر نظاـ مناسب .1
 0.001 0.724 توفر النيابة العامة البيئة المناسبة الستقباؿ المواطنيف واالستماع إلييـ. .2

3. 
يستطيع أي موظؼ اإلبالغ عف أي مخالفة وفؽ تسمسؿ واضح يضمف 

 سالمتو وحمايتو ويعاقب الفاعؿ حسب القانوف.
0.859 0.001 

4. 
اعة لدى العامميف في النيابة العامة بعدالة تطبيؽ الجزاءات ُيوجد درجة مف القن

 بحقيـ.
0.833 0.001 

5. 
ُتعتبر األحكاـ التأديبية لقانوف السمطة القضائية كافية لمساءلة أعضاء النيابة 

 العامة عف أي مخالفات صادرة منيـ.
0.754 0.001 

 0.001 0.864 لكفاءة والنزاىة.تمتاز لجاف التحقيؽ مع العامميف في النيابة العامة با .6

7. 
لمجوء لمظاىر الفساد رغـ تدني مستوى رواتبيـ وعدـ صرفيا ايرفض العامموف 
 بشكؿ منتظـ.

0.775 0.001 
 

والمعدؿ  ،المساءلة :( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الثامف9يبيف جدوؿ رقـ )
(، 0.05لة عند مستوى داللة )اط المبينة داالكمي لمبعد الثامف، والذي يبيف أف معامالت االرتب

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إحيث 
 صدق االتساق الداخمي لمبعد التاسع: الرؤية االستراتيجية 9.1

 تيصذق االتطاق انذاخهي نهبعذ انتاضع: انرؤيت االضتراتيج: (11جذول رلم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.798 تمؾ النيابة العامة خطة إستراتيجية واضحة ومفصمة موضحة فييا رؤيتيا ورسالتيا.تم .1
شراكيـ في تحديد  وجمسات حوار مع الفئات المستيدفةيتـ عقد ندوات  .2  0.001 0.866ومشاورتيـ وا 
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 المحاور م.
معامل 
 الداللة االرتباط

 األولويات ووضع الميزانية.
 0.001 0.873 ستراتيجية.لخطة االنيابة العامة منبثقة مف اتوجد خطة تشغيمية واضحة لم .3

4. 
تقـو النيابة العامة بتحديد الفرص والمخاطر التي مف شأنيا التأثير عمى أنشطتيا 

 المستقبمية.
0.847 

0.001 

 0.001 0.847 ستراتيجيتيا لضماف استمرارية تقديـ الخدمات.ايابة العامة إلى تعديؿ أىدافيا و تسعى الن .5
 0.001 0.843 ستراتيجية.دارية المختمفة في بناء الخطة االتشارؾ المستويات اإل .6
 0.001 0.811 يتوافر لدى النيابة العامة منظومة مف اإلجراءات والسياسات لتحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا. .7
 0.001 0.834 ستراتيجية.لعامة بالجدية في تطبيؽ الخطة االيتسـ عمؿ النيابة ا .8

 

الرؤية  :ت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد التاسع( معامال10يبيف جدوؿ رقـ )
لة عند والمعدؿ الكمي لمبعد التاسع، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دا ،االستراتيجية

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إ(، حيث 0.05مستوى داللة )
 يقات. صدق االتساق الداخمي المحور الثاني: الصعوبات والمع1

 (:صذق االتطاق انذاخهي نهمحور انثاوي: انصعوباث وانمعيماث11جذول رلم )

 المحاور م.
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.459 االنقساـ السياسي الفمسطيني الداخمي. .1
 0.001 0.714 ضعؼ وعي العامميف في النيابة العامة بمعايير الحكـ الرشيد. .2
 0.001 0.806 يا في تحديد األولويات.خمؿ لدى اإلدارة العم .3
 0.001 0.801 الخشية مف التغيير بشكؿ عاـ. .4
 0.001 0.775 سيطرة الرجؿ الواحد عمى النيابة العامة. .5
 0.001 0.549 محدودية الموارد البشرية والمالية. .6
 0.001 0.785 انغالؽ النيابة العامة وتقوقعيا الداخمي. .7
 0.001 0.788 ونية التي تفرضيا التشريعات والقوانيف المتعمقة بالنيابة العامةالقيود القان .8
 0.001 0.823 ثقافة البيروقراطية السمبية. .9

 ،( معامالت االرتباط بيف المحور الثاني: الصعوبات والمعيقات11يبيف جدوؿ رقـ )
لة عند مستوى داللة مبينة داوالمعدؿ الكمي لممحور الثاني، والذي يبيف أف معامالت االرتباط ال

 (.0.05ف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )إ(، حيث 0.05)
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 :Reliabilityثايُاً: ثباث فمزاث االستباَت 

االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة أف تعطي  :يقصد بثبات االستبانة
رار في نتائج االستبانة رى يعني االستقأكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخ

رىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى األفراد عدة مرات خالؿ فترات زمنية وعدـ تغي
معينة، ولمتحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا 

 اخ.بطريقتيف ىما: التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونب
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية 
وقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف  ،الرتبة لكؿ بعد

 المعادلة التالية: ( حسب Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح )

1معامؿ الثبات = 

2

ر

ر

أف ىناؾ ( 12باط، وقد بيف جدوؿ رقـ )حيث )ر( معامؿ االرت 
، مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ انةبات كبير نسبيًا لفقرات االستبمعامؿ ث

 ،لثباتلقياس ا ؛طمأنينة. كما واستخدـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية
 وقد بيف أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة. 

 (:يوضح معامم انثباث )طريمت انتجسئت انىصفيت( وكرووباخ أنفا12جذول رلم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون

 0.867 0.975 55 تطبيق معايير الحكم الرشيد .1
 0.802 0.860 6 المشاركة – البعد األول 1.1

 0.749 0.849 7 سيادة القانوف – البعد الثاني 1.2

 0.847 0.907 7 الشفافية– البعد الثالث 1.3

 0.862 0.910 4 االستجابة – البعد الرابع 1.4

 0.856 0.930 5 التوافؽ -البعد الخامس  1.5

 0.839 0.901 5 العدؿ والمساواة –البعد السادس  1.6

 0.840 0.897 6 الكفاءة والفعالية –البعد السابع  1.7

 0.872 0.911 7 المساءلة –البعد الثامن  1.8

 0.883 0.939 8 الرؤية االستراتيجية –البعد التاسع  1.9

 0.850 0.888 9 الصعوبات والمعيقات .2
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اة الدراسة )االستبانة( صادقة في أف أد إلى ويستخمص الباحث مف نتائج اختباري الصدؽ والثبات
قياس ما وضعت لقياسو، كما أنيا ثابتة بدرجة عالية جدًا، ما يؤىميا لتكوف أداة قياس مناسبة 

 وفاعمة ليذه الدراسة ويمكف تطبيقيا بثقة، وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية. 
 األساليب اإلحصائية:

ـّ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ   Statisticalبرنامج التحميؿ اإلحصائي ) ت
Package for the Social Sciences) (SPSS) ـّ استخداـ األساليب اإلحصائية ، وقد ت

 التالية:
 ،واالنحراؼ المعياري ،والمتوسط الحسابي ،إحصاءات وصفية منيا: النسبة المئوية .1

فئات متغير ما،  بيدؼ معرفة تكرار بي، ويستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسوالوزف النس
 ويفيد الباحث في وصؼ متغيرات الدراسة.

لقياس صدؽ فقرات  ؛(Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .2
 االستبانة، وتحقيؽ فرضية الدراسة.

( Spearman-Brown Coefficientمعامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيح ) .3
 لنصفية.في التجزئة ا االرتباط معامالت صحيحلت

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ؛(Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كرونباخ ) .4
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ  ؛(one- Way ANOVA -اختبار )تحميؿ التبايف األحادي .5

 بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات الترتيبية. فروؽ ذات داللة إحصائية
لمعرفة ما إذا  ؛(Independent Sample T Test -ت لمعينات المستقمةاختبار ) .6

 البيانات.مف  مجموعتيفكاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 ممخص الفصل

 الدراسة أداة بناء كيفية تبيف التي اإلجرائية والمنيجية الخطوات ىذا الفصؿ تناوؿ
 العامميف ومنيج الدراسة المتمثؿ بالوصفي التحميمي، ومجتمع الدراسة المكوف مف ،(االستبانة)

 وكذلؾ اإلجراءات التي طبقت عمييا الدراسة،الجنوبية، و المحافظات  – النيابة العامةفي 
تـ التأكد مف صدؽ وثبات وثباتيا، و  الدراسة أداة صدؽ مف التأكد في الباحث التي استخدميا

 بيافاستبانة، وتـ  31االستبانة مف خالؿ توزيع عينة استطالعية تجريبية مكونة مف 
 أجؿ استخالص مفعمييا؛  الحصوؿ تـ التي بياناتيا لتحميؿ المناسبة ساليب اإلحصائيةاأل

 .المقترحة النتائج والتوصيات
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 الخامسالفصل 

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 مقدمة 

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة 
 تحميل فقرات االستبانة 
 تحميل أبعاد محاور الدراسة 
 دراسةفرضيات الاختبار  
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 الفصل الخامس
 تحميل البيانات واختبار الفرضيات 

 : مقدمة
تـ التوصؿ إلييا مف استخداـ منتائج التي مي لتفصيرض ىذا الفصؿ بعقاـ الباحث في 

تحميؿ البيانات واختبار فرضيات تضمف ىذا الفصؿ عرضًا لاألدوات اإلحصائية المناسبة، حيث 
وتفسيرىا ومناقشتيا  ياواستعراض أبرز نتائج ،ابة عف أسئمة الدراسة، وذلؾ مف خالؿ اإلجالدراسة

والتعقيب عمييا، باإلضافة إلى بياف أوجو التشابو واالختالؼ مع الدراسات السابقة، واعتمد 
عمى مستوى  األوزاف النسبيةوالحكـ عمى مستوى االستجابة،عمى ترتيب الباحث في تفسير النتائج 
ستوى الفقرات في كؿ مجاؿ، وقد حدد درجة الموافقة حسب المحؾ المجاؿ لألداة ككؿ، وم

 مف خالؿ تقسيـ األوزاف النسبية حسب المستويات التالية:  المعتمد لمدراسة
 ( تقسيم األوزان النسبية13جدول )

درجة  الداللة
 الموافقة

 طوؿ الخمية الوزف النسبي المقابؿ لو

المتوسط  <المتوسط 
 (6)المفترض العاـ 

 3.6-1مف  %36 -% 20مف  فضة جدامنخ

المتوسط  <المتوسط 
 (6)المفترض العاـ 

 5.2-3.6أكبر مف  %52 -% 36أكبر مف  منخفضة

المتوسط = أو قريب 
مف المتوسط العاـ 

 (6)المفترض 
 6.8-5.2أكبر مف  %68 -%  52أكبر مف  متوسطة

المتوسط < المتوسط 
 (6)المفترض العاـ 

 8.4 – 6.8اكبر مف  %84 -% 68أكبر مف  كبيرة

المتوسط < المتوسط 
 (6)المفترض العاـ 

 8.4أكبر مف  %100 -% 84أكبر مف  كبيرة جداً 
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 انتحهيم انىصفي نًتغيزاث انذراست:

 Sample -1سػمرنوؼ –يركػز ىػذا المبحػث عمػى نتػائج اسػتخداـ اختبػار )كػولمجروؼ 
K-S)مػػو، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ سػػيتـ تحميػػؿ (( لمعرفػػة أف البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي مػػف عد

اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػو متغيػػرات الدراسػػة المسػػتقمة والتابعػػة، وسػػيقـو الباحػػث بعػػرض 
عف كؿ متغير عمى حدة، لموصوؿ إلػى اسػتنتاجات تػرتبط بػو، ثػـ سػيتـ تفسػير  ياوتحميم اإلجابات

 نتائج االختبارات.تمؾ النتائج، وذلؾ بعد عرض الجداوؿ اإلحصائية التي توضح 

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -1
(( لمعرفة ىؿ تتبع (Sample K-S -1سمرنوؼ –استخدـ الباحث اختبار )كولمجروؼ 

اختبار الفرضيات ألف معظـ  أـ ال؟ وىو اختبار ضروري في حاؿ البيانات التوزيع الطبيعي
 ترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعيًا.االختبارات المعممية تش

 (vo oKo laK alamaS-v nmiaS-1يوضح اختبار انتوزيع انطبيعي ): (14جذول رلم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

القيمة  Z قيمة
 االحتمالية

 0.108 0.092 55 تطبيق معايير الحكم الرشيد .1

 0.123 0.059 6 المشاركة – البعد األول 1.1

 0.079 0.068 7 سيادة القانوف – لثانيالبعد ا 1.2

 0.159 0.063 7 الشفافية– البعد الثالث 1.3

 0.095 0.150 4 االستجابة – البعد الرابع 1.4

 0.102 0.052 5 التوافؽ –البعد الخامس  2.1

 0.153 0.085 5 العدؿ والمساواة –البعد السادس  2.2

 0.119 0.099 6 الكفاءة والفعالية –البعد السابع  2.3

 0.186 0.056 7 المساءلة –البعد الثامن  2.4

 0.099 0.428 8 الرؤية االستراتيجية –البعد التاسع  2.5

 0.113 0.906 9 الصعوبات والمعيقات .2

محػاور أكبػر الالقيمػة االحتماليػة لكػؿ  إف( نتائج االختبار، حيػث 14يوضح الجدوؿ رقـ )
يانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب اسػتخداـ (، وىذا يدؿ عمى أف البsig.05.0) 0.05مف 

 االختبارات المعممية.
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 أواًل: البيانات الشخصية:
 انبياواث انشخصيت: (15جذول رلم )

 النسبة العدد البيان م.
 الجنس .1
 70.3 97 ذكر 
 29.7 41 أنثى 
 100.0 138 المجموع 
 المؤىل العممي .2
 14.5 20 دبموـ 
 62.3 86 بكالوريوس 
 14.5 20 ماجستير 
 8.7 12 ةدكتورا 
 100.0 131 المجموع 
 المسمى اإلشرافي .3
 8.0 11 فما فوؽ رئيس نيابة 
 18.8 26 وكيؿ نيابة 
 12.3 17 معاوف نيابة 
 8.7 12 مدير / رئيس قمـ 
 10.2 14 رئيس قسـ 
 42.0 58 موظؼ 
 100.0 138 المجموع 
 سنوات الخبرة .4

 28.3 39 اتسنو  5أقؿ مف  
 31.2 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف  
 40.5 56 سنوات فأكثر 10 
 100.0 138 المجموع 
 مكان العمل .5
 14.5 20 الشماؿ 
 41.3 57 غزة 
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 النسبة العدد البيان م.
 15.9 22 الوسطى 
 21.7 30 خاف يونس 
 6.5 9 رفح 
 100.0 138 المجموع 

% كػانوا 29.7وا مػف الػذكور بينمػا % مف المستجيبيف كػان70.3( يوضح أف ما نسبتو 15جدوؿ )
لمعػامميف فػي  اإلحصػائيتتفؽ مع البيانات الحقيقية لمتوزيع ألنيا وتعتبر النسبة مقبولة  مف اإلناث،

فمسػػطيف حيػػث تعتبػػر نسػػبة اإلنػػاث العػػامالت فػػي النيابػػة فػػي فمسػػطيف مػػف أعمػػى  سػػمؾ النيابػػة فػػي
ت نسبة حممػة البكػالوريوس مػف المسػتجيبيف شكم النسب في الدوؿ العربية، وبالنسبة لممؤىؿ العممي

ويعػػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى  %.23.2% بينمػػػا حممػػػة الدراسػػػات العميػػػا )ماجسػػػتير، دكتػػػوراة( 62.3
اعتمػػػاد معظػػػـ المؤسسػػػات الحكوميػػػة خصوصػػػًا النيابػػػة عمػػػى حممػػػة الػػػدرجات الجامعيػػػة المتنوعػػػة 

ة الدراسػػات العميػػا تكػػوف وبخصػػوص حممػػ ،خصوصػػًا حممػػة الدرجػػة الجامعيػػة األولػػى البكػػالوريوس
ىػػػذا وشػػػكمت نسػػػبة المسػػػتجيبيف الػػػذيف يعممػػػوف بمسػػػمى  الميػػػاـ الوظيفيػػػة ليػػػـ التخطػػػيط واإلشػػػراؼ،

سػنة فمػا فػوؽ  10نسػبة المسػتجيبيف الػذيف خبػرتيـ و %، 15.9% بينما رئيس نيابة 33.3موظؼ 
ؽ ىػػذه وتتفػػ سػػنوات، 10الػػى أقػػؿ مػػف  5% كانػػت خبػػرتيـ تنحصػػر مػػا بػػيف 31.2% بينمػػا 40.5

بمغػػت نسػػبة المسػػتجيبيف مػػف النسػػب الوظيفيػػة وسػػنوات الخبػػرة مػػع المػػؤىالت العمميػػة إلفػػراد العينػػة، 
ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى التوزيػػع السػػكاني بػػيف ، %21.7%، ومػػف خػػاف يػػونس 41.3ة غػػزة مدينػػ

 التوزيع السكاني تقريبا يتوزع بنفس النسب المقررة في النيابة العامة.  وأفالمحافظات 

 ميل فقرات االستبانة واإلجابة عن أسئمة الدراسة:تح

لتحميؿ فقرات االستبانة، (One Sample T test)لمعينة الواحدة  tتـ استخداـ اختبار 
المحسوبة أكبر  tيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمةإوتعتبر الفقرة 

والوزف النسبي أكبر  0.05أقؿ مف  القيمة االحتمالية )أو1.97الجدولية والتي تساوي  tمف قيمة 
  t %(، وتعتبر الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة60مف 

والوزف  0.05أقؿ مف  القيمة االحتماليةأو (1.97الجدولية والتي تساوي tالمحسوبة أصغر مف قيمة 
ليا أكبر مف  القيمة االحتماليةآراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف %(، وتكوف 60النسبي أقؿ مف 

(0.05.) 
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إجابة السؤال األول: ما مستوى درجة تطبيق النيابة العامة لمعايير الحكم الرشيد من 
 وجية نظر وجية نظر أعضائيا وموظفييا؟

ــاييوسػػيتـ اإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ فقػػرات المحػػور األوؿ) ــم الرشــيد(مع  ر الحك
 بالمستويات التسعة وفقرات تمؾ المستويات التي تـ تحديدىا في الدراسة. ةممثم

 : تحميل فقرات المحور األول: واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد1

 : تحميل فقرات البعد األول: المشاركة1.1
  

الذي يبيف آراء أفراد و  16لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد األوؿ المشاركة

 تحهيم نفمراث انبعذ األول: انمشاركت: (16جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

تتبنى النيابة العامة سياسة الباب المفتوح مع  .1
 نيف.المواط

4.14 82.80 1.00 13.395 0.001 2 

يتـ التنسيؽ المنظـ والمشترؾ بيف النيابة العامة  .2
والمؤسسات ذات العالقة)وزارة العدؿ، المجمس 

 األعمى لمقضاء، المعيد العالي لمقضاء(.

3.94 78.80 0.91 12.156 0.001 3 

تتبنى المستويات العميا رؤية مشتركة توحد  .3
 حولياجيود العامميف 

3.90 78.00 0.94 11.251 0.001 4 

تيتـ النيابة العامة بدراسة الشكاوى واالقتراحات  .4
 والرد عمييا.

4.29 85.80 0.81 18.653 0.001 1 

يتـ إفساح المجاؿ لمجميع مف كال الجنسيف  .5
 لممشاركة في صناعة القرار.

3.89 77.80 0.98 10.692 0.001 5 

األفكار والطاقات اإلبداعية ترعى النيابة العامة  .6
 لتحقيؽ أىدافيا.

3.84 76.80 1.01 9.751 0.001 6 

  0.001 62.411 14.49 80.00 4.00 جميع الفقرات 
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، وأف المتوسط 4.00" يساوي المشاركةبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ" 
(تساوي Sig).ة االحتمالية القيموأف  62.41%، قيمة االختبار 80الحسابي النسبي يساوي 

 ،كانت إيجابية ليذا البعد( وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف 0.05و ىي أقؿ مف ) 0.000
مما يدؿ عمى أف ، α≤0.05عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً " المشاركةلذلؾ يعتبر مجاؿ " 

وىذا  3وىي:توسطة درجة الموافقة الممتوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ إلى 

األىداؼ وأساليب  إدراؾ أفراد النيابة ألىمية مشاركة اإلدارة العميا مع المرؤوسيف في وضع
تي وضعوىا ويؤدى ىذا األىداؼ ال تؤدى بالمرؤوسيف إلى التعيد وااللتزاـ بتمؾوأنيا تحقيقيا 

بالتبعية إلى ارتفاع اإلنتاجية واألداء، حيث يعتمد مبدأ المشاركة والتواصؿ بيف الموظفيف في 
وبيف النيابة ككياف والكيانات االجتماعية األخرى في  ،القيادة مف جيةو النيابة بكافة شرائحيـ 

يؿ والبرامج لحؿ المشكالت مف في القدرة عمى اتخاذ القرارات الرشيدة وتفع كجية أخرى المجتمع
 :حد أىـ معايير الحكـ الرشيد وىوأخالؿ المشاركة، األمر الذي يوصؿ النيابة إلى سرعة تطبيؽ 

ف معيار المشاركة يطبؽ أ( التي أكدت ب2015وتتفؽ النتيجة مع دراسة)وىبة، ،المشاركة
تطبيؽ معيار (التي قالت بأف 2013% في الحكومة الفمسطينية، ودراسة)مطير،78بنسبة

( التي 2017% في الوزارات الفمسطينية، واختمؼ مع دراسة)أبو حسيف،72المشاركة جاء بنسبة 
 (2004، ودراسة)دعيبس،%(62جاءت فييا نسبة المشاركة منخفضة نسبيًا)

 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

  في والرد عمييا ابة العامة بدراسة الشكاوى واالقتراحاتتيتم الني" :(4الفقرة )جاءت "
وىو أكبر  ،%(85.8المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

وىي أقؿ مف  ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0( أي أكبر مف )3مف العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ  ةابيإيج ليذه الفقرةراء ( مما يدؿ عمى أف اآل0.05)

إلى أف االىتماـ بالشكاوى واستقباؿ الجميور يعتبر ىمزة الوصؿ بيف المواطف الفمسطيني 
لذا تحرص النيابة  ة،لمدخؿ في قطاع العدالة الفمسطينيفيي تمثؿ الواجية وا ،والنائب العاـ

رفادىا بالطا ، وتتفؽ قـ الفني واإلداري المتميزعمى االىتماـ بتمؾ الشكاوي والرد عمييا وا 
 (2004(، واختمفت مع دراسة)الشيواف،2016النتيجة مع دراسة)أبو وطفة،
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  في المرتبة تتبنى النيابة العامة سياسة الباب المفتوح مع المواطنين": (1الفقرة)جاءت "
العدد وىو أكبر مف  ،%(82.8الثانية في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

 ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أي أكبر مف ) ،(3)
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء 

أىـ أىداؼ النيابة العامة ىو تحقيؽ العدالة وتطبيؽ مبدأ سيادة القانوف وتعزيز ثقة المواطف 
نيابة العامة، إضافة إلى تحقيؽ الرقابة الشعبية عمى أعماؿ أعضاء النيابة وجيات إنفاذ بال

القانوف في المحافظات، فيصبح المواطف عيف النائب العاـ عمى أعماؿ النيابة ومفتشي 
التحقيؽ ومراكز الشرطة كافة، إف كاف لو أي مظممة بأي مكاف يتقدـ بمظممتو إلى النائب 

ز مف آليات تطبيؽ الحكـ الرشيد في مؤسسة النيابة، وتتفؽ النتيجة  مع العاـ، وىذا يعز 
 (2004وتختمؼ مع دراسة)دعيبس، ،(Huque,2011دراسة)

 أدنى فقرتين في المحور:

 في  "ترعى النيابة العامة األفكار والطاقات اإلبداعية لتحقيق أىدافيا": (6الفقرة ) تجاء
أي أكبر مف  ،(3أكبر مف العدد ) ووى ،%(76.8) حيث بمغ الوزف النسبي المرتبة األخيرة

مما يدؿ عمى  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،60.0%
النيابة العامة،  أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية، ويمكف تفسير ذلؾ انطالقًا مف رسالة

وتحقيؽ األىداؼ لف  إطار اختصاصاتياالعامة والفرعية في  تحقيؽ األىداؼ فيي تعمؿ عمى
 Normalوالطاقات اإلبداعية، وتتفؽ النتيجة مع دراسة) ةيتأتى إال برعاية األفكار الجديد

etal, 2010،2017(، واختمفت مع دراسة)الكردي) 

 يتم إفساح المجال لمجميع من كال الجنسين لممشاركة في صناعة " :( 5) جاءت الفقرة
أكبر مف العدد  ووى ،%(77.8قبؿ األخيرة، حيث بمغ الوزف النسبي )" في المرتبة القرار 

وىي أقؿ مف  ،(0.000% والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )60.0( أي أكبر مف 3)
الباحث ىذه النتيجة  ويعزومما يدؿ عمى أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية،  ،(0.05)

يريف لممرؤوسيف في اتخاذ القرار دوف النظر تشير إلى زيادة مشاركة المدالمرتفعة التي 
ذلؾ سيحسف مف  أفالمعيار ىو الكفاءة، العتقادىـ أف لجنسيـ أو أي متغيرات ديمغرافية 

فاعمية النيابة وتحقيقيا ألىدافيا، وال ينتج عف ذلؾ التقميؿ مف قوتو التنظيمية. وعمى العكس 
المشاركة تؤدي إلى  بأفتقد المديروف مف ذلؾ تكوف المشاركة في أدنى مستوياتيا عندما يع
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تشير إلى أىمية التزاـ المدير بالمشاركة ألمد طويؿ لزيادة ، و التقميؿ مف قوتيـ التنظيمية
 (2017، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)البنا،انيماؾ وفاعمية المرؤوسيف في تنفيذ البرامج

تحديد األىداؼ والمشاركة في  ويرى الباحث أف المشاركة اإليجابية بيف اإلدارة والموظفيف في
االلتزاـ  ويسوداآلخر.  دورصنعيا تجعؿ لكؿ مف الطرفيف دورا ىاما يؤديو بتناسؽ وتكامؿ مع 

يشارؾ األعضاء في وضع وتحديد األىداؼ فإف األىداؼ المحددة تكوف  بالتنفيذ، وأيضا عندما
 المشاركة عمى اعدليـ، وأيضًا تس عادة ذات سقؼ أعمى مف األىداؼ التي يضعيا آخروف
 .االعتقاد بأف األىداؼ يمكف تحقيقيا وتزيد حماسيـ لتحقيقيا

 تحميل فقرات البعد الثاني: سيادة القانون 1.1
  

والذي يبيف آراء أفراد  17لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد الثاني سيادة القانوف

 تحهيم نفمراث انبعذ انثاوي: ضيادة انماوون: (17جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

ُيطبؽ القانوف في النيابة العامة عمى  .1
 المواطنيف كافة.

3.96 79.20 1.02 10.970 
0.001 

5 

مبدأ الثواب والعقاب عمى ُتطبؽ النيابة العامة  .1
 جميع العامميف دوف تمييز.

3.76 75.20 1.10 8.093 
0.001 

6 

تمتمؾ النيابة العامة أنظمة ولوائح داخمية  .3
 خاصة بيا.

4.14 82.80 0.86 15.613 
0.001 

1 

تتـ جميع اإلجراءات والمعامالت الداخمة  .0
بأعماؿ النيابة العامة وفقًا لألنظمة الخاصة 

 بيا.
4.02 80.40 0.89 13.460 

0.001 
3 

ترتبط المكافآت والترقيات في النيابة العامة  .5
 بنتائج تقييـ العامميف.

3.61 72.20 1.12 6.366 
0.001 

7 
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ُيوجد في النيابة العامة نظاـ شكاوى مكتوب  .2
 وُمعمف لممواطنيف.

4.10 82.00 0.94 13.792 
0.001 

2 

تعمقة بعمؿ تضمف القوانيف والتشريعات الم .2
 النيابة العامة الحماية الكافية لحقوؽ اإلنساف.

3.97 79.40 0.90 12.737 
0.001 

4 

  0.001 62.563 14.22 78.74 3.94 جميع الفقرات 

، وأف 3.94" يساوي سيادة القانونبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"
القيمة االحتمالية ، وأف 62.56الختبار قيمة او %، 78.74المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig) ، يذا لوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،0.000تساوي
عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  سيادة القانونيعتبر مجاؿ "  كانت إيجابية، لذلؾالبعد 
0.05≥α ، درجة جوىريًا عف  ختمؼتمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى  ،3وىي: ،الموافقة المتوسطة
فقرات ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ إلى أف أىـ مبادئ الحكـ الرشيد مبدأ سيادة القانوف بوصفو ذروة 

دراؾ أفراد ال سناـ البناء القانوني الرصيف لممؤسسة ولمنظاـ، نيابة إلى أف أوؿ خطوات السعي وا 
وكذا التطمع إلى المستقبؿ عبر نظاـٍ ديمقراطي  ،إلى بناء دولة القانوف ىو مبدأ سيادة القانوف

تعددي، قائـ عمى احتراـ قواعد القانوف وتحقيؽ العدؿ والمساواة، ونبذ سياسة العدواف، وتتفؽ 
سيادة القانوف كمعيار أوؿ لتطبيؽ التي جاء فيو مبدأ  ،(2016النتيجة مع دراسة)أبو وظفة،
(، ولـ تختمؼ مع أي مف Habibullah,2016(، ودراسة)75.29آليات الحكـ الرشيد بنسبة)%

الدراسات السابقة حيث رأت كؿ الدراسات السابقة بأف مبدأ سيادة القانوف ىو األساس لبناء نظاـ 
 حكـ رشيد سواء عمى مستوى المؤسسات أو مستوى الدوؿ.

 أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:وبترتيب 

  في المرتبة األولى في تمتمك النيابة العامة أنظمة ولوائح داخمية خاصة" :(3الفقرة )جاءت "
أي  ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(82.80ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

مما يدؿ  ،(0.05(، وىي أقؿ مف )0.001حتمالية تساوي )%(، والقيمة اال60.0أكبر مف )
إيجابية حسب المستجيبيف، حيث تحدد األنظمة والموائح الداخمية  ليذه الفقرةعمى أف اآلراء 

أف الموائح  داخميا، ويعزو الباحث ذلؾ إلى ىاوحدود ياالمنظمة لعمؿ النيابة آلية ووسائم
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النحرافات وبحث األسباب التي أدت إلى حدوثيا، واألنظمة ميمتيا الكشؼ عف المخالفات وا
وصواًل إلى التطبيؽ الكامؿ آلليات الحكـ  ،لتفادي تكرارىا مستقبالً  ،واقتراح وسائؿ عالجيا

، وتختمؼ (Ivan Nikolic,2008(، ودراسة)2017الرشيد، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)بدوي،
 (2016مع دراسة)أبو وطفة،

  في النيابة العامة نظام شكاوى مكتوب وم عمن لممواطنين ي وجد في": (6الفقرة)جاءت "
وىو أكبر مف  ،%(82المرتبة الثانية في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

وىي أقؿ مف  ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أي أكبر مف ) ،(3العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ  ةابيإيج ليذه الفقرةراء ( مما يدؿ عمى أف اآل0.05)

وجود نظاـ شكاوي ييدؼ ضمف أولويات النيابة العامة  مفإلى أنو 
المواطف العادي حوؿ دور النيابة وتزويده بالمعرفة األساسية والمبسطة  وعي مستوى رفعل

حيث جاءت  ،(2016مع دراسة)قويدار، الممنوحة وحقوقو، وتتفؽ النتيجةحوؿ الخدمات 
تائج باف بعض الوزارات الفمسطينية تفعؿ دائرة الشكاوي لتمقي الشكاوي لممواطنيف، وتختمؼ الن

 (2017مع دراسة)الكردي،

 أدنى فقرتين في المحور:

  المرتبة في  "ترتبط المكافآت والترقيات في النيابة بنتائج تقييم العاممين" :(5الفقرة )جاءت
والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت  ،%60.0أكبر مف  ووى ،%72.20بوزف نسبي  األخيرة

كانت  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.001)
إيجابية، ويمكف تفسير ذلؾ بأف النيابة تعتبر بأف نظاـ تقييـ العامميف أساسًا التخاذ القرارات 

شكؿ يحقؽ النسبية في عوائد األفراد والحوافز ب والمكافآت المتعمقة بالسياسات العامة لألجور
والنقؿ تعتمده النيابة العامة في  الترقية تقييـ األداء أسسًا موضوعية لسياسات نتائج وتعتبر

حيث أف المؤسسات الخاصة تربط  ،(2015وتتفؽ النتيجة مع دراسة)ىممو،  عمميا اإلداري،
 (2014دراسة)نصر اهلل،نظاـ تقييـ األداء بنظاـ الترقيات والمكافآت، واختمفت مع 

  ت طبق النيابة العامة مبدأ الثواب والعقاب عمى جميع العاممين دون  ": (2الفقرة )جاءت
أكبر مف العدد  وىو ،%(75.2" في المرتبة قبؿ األخيرة، حيث بمغ الوزف النسبي )تمييز 

 وىي أقؿ مف ،(0.000والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0أي أكبر مف  ،(3)
الباحث ىذه النتيجة  ويعزومما يدؿ عمى أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية،  ،(0.05)
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لذلؾ  ،حيث أنيا تمثؿ الشعب مبدأ الثواب والعقاب كمبدأ أساس إلى اعتماد النيابة العامة
يجب أف تكوف قدوة في أي تصرؼ أو منيج، وال تعتمد النيابة فقط عمى ىذا المبدأ ولكف 

سحب الصالحية  إفحيث  ،سحب بعض الصالحيات وىذا مف أىـ البنود المتبعةمبدأ  أيضا
تقانو أعمالة بالشكؿ األمثؿ بأداءإلي االىتماـ  يدعوه% مما 100يؤثر بالموظؼ بدرجة ، وا 

 (2013وتتفؽ النتيجة مع دراسة)العجموني،

 تحميل فقرات البعد الثالث: الشفافية 1.3

والذي يبيف آراء أفراد  18حدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ لمعينة الوا tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد الثالث الشفافية

 تحهيم نفمراث انبعذ انثانث: انشفافيت: (18جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

العامة تقاريرىا اإلدارية والمالية بشكؿ تنشر النيابة  .1
 دوري وعمني، وُتزود أي جية معنية بالمعمومات.

3.88 77.60 0.98 10.655 
0.001 

5 

تُنشر تقارير دورية عف أداء أعضاء النيابة العامة  .1
 وموظفييا في العمؿ.

3.67 73.40 1.02 7.674 
0.001 

7 

تضمف كافة ُيوجد صفحة إلكترونية لمنيابة العامة ت .3
 المعمومات والخدمات المطموبة.

4.06 81.20 0.95 13.088 
0.001 

1 

تقـو النيابة العامة بتعزيز القيـ الدينية واألخالقية  .0
 في محاربة الفساد.

3.99 79.80 0.97 12.019 
0.001 

2 

يتوفر دليؿ إجراءات يوضح آليات تقديـ الشكاوى  .5
 لممواطنيف.

3.91 78.20 1.02 10.460 
0.001 

3 

يتبنى رؤساء العمؿ نمط االنفتاح والوضوح في  .2
 تعامميـ مع اآلخريف.

3.79 75.80 0.97 9.566 
0.001 

6 

تفصح النيابة العامة عف خططيا وبرامجيا التي  .2
 تنوي تنفيذىا.

3.91 78.20 0.97 11.055 
0.001 

4 

  0.001 55.763 15.75 77.74 3.89 جميع الفقرات 
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، وأف المتوسط 3.89" يساوي الشفافيةف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"بشكؿ عاـ يمك
 (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،55.76قيمة االختبار و %، 77.74الحسابي النسبي يساوي 

كانت  ليذا البعدوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،0.000تساوي 
مما يدؿ ، α≤0.05عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  الشفافيةيعتبر مجاؿ "  إيجابية، لذلؾ

درجة الموافقة المتوسطة عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ،  3وىي:

مى توفير المعمومات لممواطنيف مف أي شريحة كانوا، وأف ويعزى ذلؾ إلى حرص النيابة العامة ع
جراءات واضحة  تتدفؽ إلييـ ىذه المعمومات دوف عوائؽ أو حدود، حيث تعتمد عمى مبادئ وا 
خالؿ عممية صنع القرار. كما تتالـز الشفافية في النيابة مع مرونة الجياز اإلداري وقابمية 

أكثر كفاءة.وتتفؽ النتيجة مع بحيث تكوف  ،اإلصالح ضمف مؤسسات النيابة
%، ولـ يصؿ 69( التي جاءت النتائج لمجاؿ الشفافية بنسبة متوسطة 2009دراسة)الشمري،

مجاؿ الشفافية في أي مف الدراسات السابقة لمنسبة المرتفعة التي جاءت بيا ىذه الدراسة، 
القطاعات الحكومية ( حيث جاءت النتيجة بأف التزاـ 2010النتيجة مع دراسة)السبيعي، تواختمف

 بمبدأ الشفافية منخفض.

 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

  يوجد صفحة الكترونية لمنيابة العامة تتضمن كافة المعمومات والخدمات " :(3الفقرة )جاءت
 ،%(81.2لوزف النسبي )في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ ا المطموبة

(، 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أي أكبر مف ) ،(3وىو أكبر مف العدد )
إيجابية حسب المستجيبيف، ويعزو  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05وىي أقؿ مف )

لتسييؿ الباحث ذلؾ إلى أف ىذه الخطوة تأتي ضمف مساعي النيابة العامة لخدمة المواطف وا
عميو في الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بقضاياه، حيث توفر عميو الوقت والجيد 
لموصوؿ إلى مقر النيابة، وأيضا تخفيؼ العبء والضغط عمى الكادر العامؿ في النيابة 

قضية دوف المجوء ألي مساعدة الخدمة تسمح لممواطف االستعالـ عف تفاصيؿ ال ألفالعامة، 
اختمفت مع (، و 2007النتيجة مع دراسة)الطشة،وتتفؽ ، ي وقتأوفي 

 .(2010دراسة)السبيعي،
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  تقوم النيابة العامة بتعزيز القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد": (4الفقرة)جاءت "
وىو  ،%(79.80في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

( وىي أقؿ 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0مف )أي أكبر  ،(3أكبر مف العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05مف )

ذلؾ إلى حرص النيابة العامة عمى تعزيز القيـ الدينية مف خالؿ كشؼ الحقائؽ ومحاربة 
ه المجتمع وأفرادانة النيابة العامة بيف مؤسسات األمر الذي يعزز مف مك ،الفساد بكافة أشكالو

وصواًل إلى تطبيؽ كامؿ لمعايير الحكـ الرشيد، وتمثؿ القيـ الدينية واألخالقية القاعدة األولى 
وتتفؽ النتيجة مع  ،وىذا ما تطمح إليو النيابة في الفترة المقبمة رشيدلبناء نظاـ حكـ 

 (2004بس،(، وتختمؼ مع دراسة)دعيCarlo,2012دراسة)

 :أدنى فقرتين في المحور

  تنشر تقارير دورية عن أداء أعضاء النيابة العامة وموظفييا في "  :(2الفقرة )جاءت
والقيمة  ،%60.0وىي أكبر مف  ،%73.40بوزف نسبي  المرتبة األخيرة في "العمل

تجيبيف مما يدؿ عمى أف آراء المس ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.001االحتمالية لمفقرة بمغت )
إيجابية، ويمكف تفسير ذلؾ بأف التقارير تسيـ في متابعة الشؤوف اإلدارية عف  ليذه الفقرة

( التي جاءت 2017وتتفؽ النتيجة مع دراسة)البنا، ،كثب مما يساعد في تطوير أعماؿ النيابة
نتائجيا بأف التقارير الدورية كآلية مف آليات الشفافية تساىـ في رفع المستوى الرقابي 

 (2017والعممياتي لمعامميف في المستشفيات غير الحكومية، واختمفت مع دراسة)الكردي،

  يتبنى رؤساء العمل نمط االنفتاح والوضوح في تعامميم مع اآلخرين  ": (6الفقرة )جاءت "
أي  ،(3وىي أكبر مف العدد ) ،%(75.80قبؿ األخيرة، حيث بمغ الوزف النسبي ) في المرتبة
مما  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0أكبر مف 

تباع النمط االباحث ىذه النتيجة إلى  ويعزويدؿ عمى أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية، 
 وأف، زيادة الكفاءة اإلدارية والقانونية لمعامميف في النيابة العامة المنفتح والواضح يساعد عمى

ية االنفتاح والوضوح إحدى اإلستراتيجيات اإلدارية الفعالة التي تتيح المجاؿ ستراتيجاتباع ا
وفي نفس الوقت تمنح توجييا مشتركا لمجيود نحو الرؤية، و  ،المتوفرة لتوظيؼ كافة الموارد

خمؽ روح الفريؽ ومواءمة أىداؼ الفرد ) الموظؼ( مع المصمحة المشتركة والعامة  أيضا
 (2015وتتفؽ النتيجة مع دراسة)وىبة، ،توى كامؿ مف الشفافيةلمنيابة وصواًل إلى مس
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 تحميل فقرات البعد الرابع: االستجابة 1.0
  

والذي يبيف آراء أفراد  19لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد الرابع: االستجابة.

 راث انبعذ انرابع: االضتجابتتحهيم نفم: (19جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

تضع النيابة العامة اإلجراءات الالزمة  .1
 لتمبية احتياجات العامميف بشكؿ منظـ.

3.69 73.80 1.04 7.791 0.001 4 

ت الالزمة تتبنى النيابة العامة اإلجراءا .1
 لتمبية احتياجات المواطنيف بشكؿ منظـ.

3.81 76.20 0.97 9.821 0.001 2 

توفر النيابة العامة بيئة عمؿ تضمف  .3
 احتراـ وصوف كرامة المواطنيف.

3.86 77.20 0.97 10.464 0.001 1 

ُتوِجد النيابة العامة بيئة عمؿ تضمف  .0
 احتراـ كرامة العامميف.

3.81 76.20 1.05 9.078 0.001 2 

  0.001 47.877 17.88 75.87 3.79 جميع الفقرات 

، وأف المتوسط 3.79" يساوي االستجابةبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"
، (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 47.88%، قيمة االختبار 75.87الحسابي النسبي يساوي 

كانت  ليذا البعدا يعني أف استجابات المستجيبيف وىذ ،(0.05و ىي أقؿ مف )، 0.000تساوي 
مما يدؿ ، α≤0.05عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  االستجابةيعتبر مجاؿ "  إيجابية، لذلؾ

درجة الموافقة المتوسطة عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 
ف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة م ،3وىي:

ويعزى ذلؾ إلى حرص النيابة العامة عمى توفير درجة استجابة عالية لممواطنيف ولمعامميف فييا 
األمر الذي ينعكس عمى منظومة العدالة في المجتمع وصواًل إلى درجة مرضية ألفراد المجتمع 

التي  ،(2013وتتفؽ النتيجة مع دراسة)مطير، ،ةمف الحكـ الرشيد الذي تسعى إليو النيابة العام
النتيجة مع  تفي الوزارات الفمسطينية، واختمف ،71.77جاء فييا معيار االستجابة بوزف نسبي %

حيث جاءت نتيجة تطبيؽ آليات الحكـ الرشيد منخفضة نسبيًا وكاف ، (2014دراسة)نصر اهلل،
 القضائية بشكؿ عاـ.محور االستجابة أقؿ المعايير تطبيقًا في السمطة 
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 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

  في توفر النيابة العامة بيئة عمل تضمن احترام وصون كرامة المواطنين" :(3الفقرة )جاءت "
 وىو أكبر مف ،%(77.2المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

(، وىي أقؿ مف 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أي أكبر مف ) ،(3العدد )
إيجابية حسب المستجيبيف ويعزو الباحث ذلؾ إلى  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05)

حرص النيابة العامة عمى حفظ حقوؽ اإلنساف في المجتمع بحيث تكوف مصانة وكرامتو 
ا اإلسالمية والنظـ االجتماعية وتشريعاتيا القانونية التي تبيف ىذه الحقوؽ محفوظة وفؽ تعاليمن

 (2013الواجب مراعاتيا، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)العجموني،

 (2الفقرة) :" تتبنى النيابة العامة اإلجراءات الالزمة لتمبية احتياجات المواطنين بشكل منظم "
وىو أكبر  ،%(76.20بعد، حيث بمغ الوزف النسبي )في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات ىذا ال

وىي أقؿ مف  ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أي أكبر مف ) ،(3مف العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ إلى  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05)

جراءات والروتيف والبيروقراطية خصوصا فيما رؤية النيابة إلى ضرورة البعد عف التعقيد في اإل
يتعمؽ األمر بقضايا مجتمعية وذلؾ لممساىمة في خمؽ بيئة آمنة ومستقرة ومزدىرة، وتعزيز 

حساسو بالعدؿ والسالمة المجتمعية المواطف صمود وتتفؽ النتيجة مع  ،الفمسطيني وا 
 (.normal,2010دراسة)

 :أدنى فقرة في المحور

 تضع النيابة اإلجراءات الالزمة لتمبية احتياجات العاممين بشكل منتظم" :(1الفقرة )ت جاء" 
والقيمة االحتمالية لمفقرة  ،%60.0وىي أكبر مف  ،%73.80بوزف نسبي  في المرتبة األخيرة

كانت  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.001بمغت )
يخالؼ القانوف ومراعاة مبدأ  بأف تمبية احتياجات العامميف بما ال ويمكف تفسير ذلؾ ،إيجابية

الشفافية والمساءلة أمر ىاـ جدًا حيث تجعؿ العامميف انتمائيـ لمنيابة كبير مما يعزز مف أدائيـ 
( حيث أكدت 2007بيـ، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)الطشة، ةوقدرتيـ عمى تأدية الواجبات المنوط

 حتياجات العامميف عند التخطيط ووضع األىداؼ.عمى ضرورة مراعاة ا

 تحميل فقرات البعد الخامس: التوافق 1.5

والذي يبيف آراء أفراد  20لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد الخامس: التوافؽ
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 توافكتحهيم نفمراث انبعذ انخامص: ان: (21جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

يتـ اتخاذ القرارات في النيابة العامة بطريقة  .1
 ديمقراطية.

3.74 74.80 1.01 8.571 0.001 4 

تدعـ النيابة العامة التفاوض لتوفيؽ آراء  .1
 العامميف.

3.62 72.40 1.07 6.852 0.001 5 

تعقد النيابة العامة اجتماعات خاصة مع  .3
جيات االختصاص قبؿ تنفيذ البرامج 

 واألنشطة لتقريب وجيات النظر.

3.93 78.60 0.95 11.487 0.001 1 

تؤكد النيابة العامة عمى التوافؽ بيف العامميف  .0
 فييا رغـ مستوياتيـ اإلدارية.

3.83 76.60 1.02 9.576 0.001 3 

يتيح تطبيؽ مبدأ التوافؽ في النيابة العامة  .5
 لضماف تحقيؽ أىدافيا.

3.89 77.80 1.02 10.307 0.001 2 

  0.001 47.872 17.93 76.06 3.80 جميع الفقرات 

، وأف المتوسط 3.80" يساوي التوافقبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"
، (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 47.87ختبار %، قيمة اال76.06الحسابي النسبي يساوي 

كانت  ليذا البعدوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف )، 0.000تساوي 
مما يدؿ عمى ، α≤0.05عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  التوافقيعتبر مجاؿ "  إيجابية، لذلؾ

، 3وىي:درجة الموافقة المتوسطة ىريًا عف أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جو 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ 

قاعدة العمؿ في منظومة النيابة قائمة عمى التوفيؽ بيف المصالح المختمفة لمتوصؿ إلى  إلى أف
سات داخؿ المجتمع الفمسطيني وتتفؽ النتيجة توافؽ واسع يشكؿ أفضؿ مصمحة لممجتمع ولممؤس

العامة لمعامميف واألىداؼ  (، حيث جاء محور التوافؽ بيف األىداؼ2017مع دراسة)البنا،
التوافؽ لو تأثير واضح عمى االلتزاـ  رف محو أ%، و 76 ةلممستشفيات بنسبة مرتفع ستراتيجيةاال

حيث جاء محور التوافؽ بيف  ،(2004التنظيمي لمعامميف،واختمفت النتيجة مع دراسة)دعيبس،



 

 
116 

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

التي جاء  ،(2017%، ودراسة)أبو حسيف،59نسبيًا بنسبة  اً الوزارات األردنية والمواطف منخفض
 %.62فييا محور التوافؽ في وزارة الداخمية الفمسطينية بنسبة متوسطة

 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

 تعقد النيابة العامة اجتماعات خاصة مع جيات االختصاص قبل تنفيذ " :(3الفقرة ) جاءت
" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا البعد، البرامج واألنشطة لتقريب وجيات النظر

%(، 60.0أي أكبر مف ) ،(3%( وىو أكبر مف العدد )78.6حيث بمغ الوزف النسبي )
ليذه مما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05(، وىي أقؿ مف )0.001والقيمة االحتمالية تساوي )

إيجابية حسب المستجيبيف ويرى الباحث أف المشاركة اإليجابية بيف النيابة وجيات  الفقرة
االختصاص في تحديد األعماؿ تجعؿ لكؿ مف الطرفيف دورا ىاما يؤديو بتناسؽ وتكامؿ مع 

يشارؾ جميع أفراد المنظومة في وضع  ندماااللتزاـ بالتنفيذ، وأيضا ع ويسوداآلخر.  دور
وتحديد األىداؼ فإف األىداؼ المحددة تكوف عادة ذات سقؼ أعمى مف األىداؼ التي 

جاءت نتيجة التوافؽ  حيث ،(carlo,2012يضعيا آخرونميـ، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)
عمى سرعة  أنيا تعمؿوالتعاوف والتنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية 

 تطبيؽ آليات الحكـ الرشيد في المجتمع.

  في يتيح تطبيق مبدأ التوافق في النيابة العامة لضمان تحقيق أىدافيا ": (5الفقرة)جاءت "
وىو أكبر مف  ،%(77.8المرتبة الثانية في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

وىي أقؿ مف  ،(0.000حتمالية تساوي )%(، والقيمة اال60.0أي أكبر مف ) ،(3العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث النتيجة  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05)

حيث  ،ؾ المدراء والمرؤوسيف في النيابة ألىمية مبدأ التوافؽ مف أجؿ وضوح األىداؼرادإإلى 
عمؿ جديد، فبكؿ تأكيد لف تتوافؽ األىداؼ الواضحة والمحددة ىي األساس في نجاح أي  إف

الرؤية التي تخططيا النيابة لمستقبميا مع واقعيا بشكؿ تاـ، ولكف الميـ أف يكوف لدييـ رؤية 
القرارات المناسبة لتسير في االتجاه الصحيح لتحقيؽ األىداؼ، وتتفؽ النتيجة  تمكنيـ مف اتخاذ

 (.ivan Nikolic,2008مع دراسة)
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 :أدنى فقرة في المحور

 في المرتبة األخيرة " تدعم النيابة العامة التفاوض لتوفيق آراء العاممين": (2الفقرة ) تجاء
وىي  ،(0.000) والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ،%60.0وىي أكبر مف  ،%67.8بوزف نسبي 
 الباحث كانت إيجابية، ويعزو ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف  ،(0.05أقؿ مف )

ؾ إلى أف التفاوض وطرح اآلراء بمختمؼ أشكاليا يتيح لإلدارة العميا في النيابة السير بمخطط ذل
واضح عف طريؽ وضع خطة عمؿ متفؽ عمييا مف خالؿ مبدأ التفاوض والوصوؿ إلى أفضؿ 
تحقيؽ ممكف لمخطة الموضوعة، وجاءت النسبة متوسطة نسبيًا ويعزى ذلؾ إلى أف بعض 

المرجعية في تحقيؽ األىداؼ وتحقيؽ التوافؽ ىو القوانيف والموائح والنظـ المدراء يعتبروف باف 
يعتقدوف أنو ال حاجو إلجراء مفاوضات ومشاورات داخمية، وتتفؽ و المعموؿ بيا داخؿ النيابة، 
 (2016النتيجة مع دراسة)أبو وطفة،

 تحميل فقرات البعد السادس: العدل والمساواة 1.6

والذي يبيف آراء أفراد عينة  21نة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ لمعي tاستخداـ اختبار  تـ
 الدراسة في فقرات البعد السادس: العدؿ والمساواة

 تحهيم نفمراث انبعذ انطادش: انعذل وانمطاواة: (21جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 رتيبالت االحتمالية

تولي النيابة العامة االىتماـ والرعاية لجميع  .1
 موظفييا دوف تمييز.

3.59 71.80 1.20 5.743 0.001 2 

يتضمف نظاـ الترقية في النيابة العامة إتاحة  .1
 فرص متساوية لمجنسيف في المنافسة.

3.52 70.40 1.18 5.199 0.001 4 

يوجد عدالة ومساواة في نظاـ الرواتب  .3
 ور بالنيابة العامة.واألج

3.45 69.00 1.23 4.303 0.001 5 

يتوفر في النيابة العامة ترتيبات خاصة  .0
 لمتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة.

3.59 71.80 1.17 5.895 0.001 2 

 1 0.001 8.183 1.10 75.40 3.77تحتـر النيابة العامة حقوؽ العامميف فييا  .5
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 بغض النظر عف االنتماء السياسي.

  0.001 40.526 19.90 71.65 3.58 جميع الفقرات 

، وأف 3.58 :" يساويالعدل والمساواةبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"
القيمة االحتمالية ، وأف 40.52%، قيمة االختبار 71.65المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)، ليذا البعدني أف استجابات المستجيبيف وىذا يع ،(0.05وىي أقؿ مف )،0.000تساوي 
، α≤0.05عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  العدل والمساواةيعتبر مجاؿ "  كانت إيجابية، لذلؾ

درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 
ف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة جيدة م 3وىي:المتوسطة 

عمى تطبيؽ العدؿ والمساواة وينبع ذلؾ  مف منطمؽ حرص النيابةأنو المجاؿ، ويعزى ذلؾ إلى 
دورىا الريادي في صوف الحقوؽ والحريات األساسية لإلنساف والتي نص عمييا القانوف  مف

نساف التي كفميا الدستور األساسي الفمسطيني باعتبارىا مف الضمانات والحقوؽ األساسية لإل
وتتفؽ النتيجة مع ، والقانوف وباعتبارىا ممثاًل لمحؽ العاـ وحارسة لمعدالة وراعية لممساواة

التي أكدت عمى ضرورة العدؿ والمساواة بيف القيادات العاممة في الحكومة  ،(2015دراسة)وىبة،
 فت النتيجة مع%، واختم71.32نسبة الفمسطينية وجاء معيار المساواة والعدالة ب

 ( 2009دراسة)الشمري،

 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

 ( 5جػاءت الفقػػرة): " تحتــرم النيابــة العامــة حقــوق العــاممين فييــا بغــض النظــر عــن االنتمــاء
بي " فػػػػي المرتبػػػػػة األولػػػػى فػػػػي ترتيػػػػب فقػػػػػرات ىػػػػذا البعػػػػد، حيػػػػػث بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػػالسياســــي

%(، والقيمػة االحتماليػة تسػاوي 60.0أي أكبر مػف ) ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(75.40)
إيجابيػػػػة حسػػػػب  ليػػػػذه الفقػػػػرةممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف اآلراء  ،(0.05(، وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف )0.001)

يابػػػة العامػػػة بػػػأف كػػػؿ ويػػػرى الباحػػػث أف النتيجػػػة المرتفعػػػة مردىػػػا إلػػػى إيمػػػاف الن ،المسػػػتجيبيف
واالقتصادية واالجتماعية والثقافيػة وأف  السياسية الحياة في اإلسياـ حؽ ؼ لومواطف أو موظ

 (.2006انتمائو السياسي ال ينقص مف حقوقو وواجباتو وتتفؽ النتيجة مع دراسة)قويدار،

 يتــوفر فــي النيابــة العامــة ترتيبــات خاصــة لمتعامــل مــع ذوي االحتياجــات ": (4لفقػػرة)جػػاءت ا
 ،%(71.8ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )" في المرتبة الثانية في الخاصة 
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 ،(0.000%(، والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي )60.0أي أكبػػر مػػف ) ،(3وىػػو أكبػػر مػػف العػػدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05وىي أقؿ مف )

مػػة الشػػعب بكافػػو فئاتػػو وشػػرائحو حيػػث يحظػػى الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف النيابػػة تعتبػػر ممث
ة، العامػػ لػػدمجيـ فػػي المجتمػػع والحيػػاة بيػػـ واىتمػػاـ خاصػػة رعايػػة الخاصػػة االحتياجػػات ذوو

وتتفػػػػػػؽ النتيجػػػػػػة مػػػػػػع  الميمػػػػػػة مػػػػػػف ميػػػػػػاـ النيابػػػػػػة بشػػػػػػكؿ غيػػػػػػر مباشػػػػػػر،ىػػػػػػذه حيػػػػػػث تعتبػػػػػػر 
 (.2016دراسة)ىممو،

 :أدنى فقرة في المحور

 في  "مساواة في نظام الرواتب واألجور بالنيابة العامةيوجد عدالة و ": (3الفقرة )ت جاء
والقيمة االحتمالية لمفقرة  ،%60.0وىي أكبر مف  ،%69.0بوزف نسبي  المرتبة األخيرة

كانت  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.001) بمغت
درجة األولى إلى بعض الخمؿ في إجراءات ويعزو الباحث ىذه النتيجة المتوسطة بال ،إيجابية

حيث ال يوجد إدارة موحدة  ،التوظيؼ والتعييف خصوصا مع تبعات االنقساـ السياسي
وتتفؽ  ،وأيضا إلى األوضاع االقتصادية والسياسية في قطاع غزة ،بخصوص الرواتب

متوسطة ( حيث جاءت نسبة المساواة في الرواتب بدرجة 2016النتيجة مع دراسة)أبو وطفو،
 %.68.8بنسبة 

 تحميل فقرات البعد السابع: الكفاءة والفعالية 1.2

والذي يبيف آراء أفراد  22لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد السابع: الكفاءة والفعالية

 ءة وانفعانيتتحهيم نفمراث انبعذ انطابع: انكفا: (22جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

تستثمر النيابة العامة الموارد البشرية والمادية  .1
 المتاحة لتحقيؽ أىدافيا

3.94 78.80 0.97 11.381 0.001 3 

النيابة العامة عمى جودة الخدمات  صتحر  .1
 ممواطنيف.المقدمة ل

3.95 79.00 0.90 12.409 0.001 2 
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تيتـ النيابة العامة بزيادة الجوانب الثقافية  .3
والمعرفية لطاقميا العامؿ مف خالؿ برامج 

 تطوير خاصة.

3.75 75.00 1.04 8.432 0.001 6 

تتناسب الخدمات التي تُقدميا النيابة العامة  .0
  مع إمكانياتيا.

3.87 77.40 0.96 10.666 0.001 4 

 1 0.001 12.888 0.89 79.60 3.98 نجازات النيابة العامة بشكؿ دوري.إيتـ تقييـ  .5

في النيابة العامة بدرجة  وفيتمتع العامم .2
 مناسبة مف الكفاءة

3.84 76.80 0.97 10.196 0.001 5 

  0.001 56.559 15.53 77.75 3.89 جميع الفقرات 

، وأف 3.89" يساوي الكفاءة والفعاليةط الحسابي لمجاؿ"بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوس
القيمة االحتمالية ، وأف 56.56%، قيمة االختبار 77.75المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  ليذا البعدوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،0.000تساوي 
عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  لفعاليةالكفاءة وايعتبر مجاؿ "  كانت إيجابية، لذلؾ

0.05≥α ، درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى  ،3وىي:الموافقة المتوسطة 

مى تطوير البناء المؤسسي لجياز فقرات ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ إلى حرص النيابة العامة ع
وصواًل إلى أداء المياـ بفعالية  ،النيابة العامة وتوفير الكفاءات الالزمة لذلؾ وفؽ اإلحداثيات

لتمكيف النيابة العامة  ضرورة إشراؾ كادر النيابة في الدورات التدريبية التخصصيةعالية و ومينية 
وتتفؽ النتيجة مع  ،لعمؿ المختمفةوتعزيز قدراتيـ في مجاالت ا مف القياـ بمياميا

حيث جاء مبدأ الكفاءة والفعالية كمعيار لتطبيؽ الحكـ الرشيد بنسبة  ،(2009دراسة)الشمري،
( حيث جاء معيار الكفاءة بدرجة 2017النتيجة مع دراسة)أبو حسيف، ت%، واختمف76.8

 %.63.5منخفضة بنسبة 

 درجة الموافقة يتضح األتي:وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط 
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 ( 5جاءت الفقرة): "في المرتبة األولى في يتم تقييم إنجازات النيابة العامة بشكل دوري "
أي  ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(79.6ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

مما يدؿ  ،(0.05(، وىي أقؿ مف )0.001%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أكبر مف )
إيجابية حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ إلى اتجاه النيابة  ليذه الفقرةعمى أف اآلراء 

معايير  يتطمب وجود تقييـ االنجاز مف إف ةإلى اعتماد معايير واضحة في تقييـ األداء نابع
ة مع وتتفؽ النتيج ،األداء أوأساس يقارف بو لمحكـ عمى ىذا كافية وشاممة لتقييـ األداء

 .(2010(، و اختمفت مع دراسة)السبيعي،2007دراسة)الطشة،

 في تحرض النيابة العامة عمى جودة الخدمات المقدمة لممواطنين ": (2لفقرة)جاءت ا "
وىو أكبر مف  ،%( 79المرتبة الثانية في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

وىي أقؿ مف  ،(0.000االحتمالية تساوي )%(، والقيمة 60.0أي أكبر مف ) ،(3العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05)

إلى روية النيابة بأف تقديـ خدمات ذات جودة عالية لممواطنيف مف شانو أف يزيد الثقة لدى 
حيث  ،(Huque,2011ة مع دراسة)، وتتفؽ النتيجوكفاءتيا المواطف بعدالة النيابة العامة

أكدت النتائج بأف السمطة القضائية تتبع نظاـ المساءلة عمى مزودي الخدمات لممواطنيف مما 
 .(2017يرفع مف كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتختمؼ مع دراسة)الكردي،

 :أدنى فقرتين في المحور

  والمعرفية لطاقميا العامل من خالل  تيتم النيابة بزيادة الجوانب الثقافية": (3الفقرة )جاءت
، %60.0وىي أكبر مف  ،%75.0بوزف نسبي  المرتبة األخيرة في "برامج تطوير خاصة

مما يدؿ عمى أف آراء  ،(0.05وىي أقؿ مف )، (0.001والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )
رات الموارد كانت إيجابية، ويمكف تفسير ذلؾ بأف صقؿ وتنمية قد ليذه الفقرةالمستجيبيف 

البشرية الفنية واإلدارية كونيا الركيزة األساسية والمحورية لمعممية التنموية في النيابة ذلؾ 
بإكساب جميع موظفي النيابة مستوى عاؿ مف الميارات والقدرات حيث ستساعد برامج 

تيـ التطوير الموظفيف عمى تكويف اتجاىات إيجابية نحو أعماليـ والتكيؼ معيا وزيادة ميارا
وقدراتيـ الفكرية والتحميمية والتي ستسيـ بالدرجة األولى في تحسيف الخدمات التي تقدميا 

 (2015النيابة العامة لعمالئيا، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)وىبة،
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  في " يتمتع العاممين في النيابة العامة بدرجة مناسبة من الكفاءة  ": (6الفقرة )جاءت
أي  ،(3وىي أكبر مف العدد ) ،%(76.80الوزف النسبي ) قبؿ األخيرة، حيث بمغ المرتبة

مما  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0أكبر مف 
الباحث النتيجة إلى استمرار النيابة  ويعزويدؿ عمى أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية، 

يابة العامة سيما في النيابات المتخصصة لسرعة العامة في رفع كفاءة الكادر اإلداري في الن
وتتفؽ النتيجة مع  وكفاءتيا، إنجاز األعماؿ الموكمة إلييـ مف قبؿ أعضاء النيابة العامة

 .(2016)أبو وطفة،،دراسة

 تحميل فقرات البعد الثامن: المساءلة1.1

ذي يبيف آراء أفراد وال 23لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد الثامف: المساءلة

 تحهيم نفمراث انبعذ انثامه: انمطاءنت: (23جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

لمرقابة والمساءلة في  يتوفر نظاـ مناسب .1
 ويات اإلدارية.مختمؼ المست

3.78 75.60 1.03 8.922 0.001 4 

توفر النيابة العامة البيئة المناسبة الستقباؿ  .1
 المواطنيف واالستماع إلييـ.

3.98 79.60 0.88 13.008 0.001 2 

يستطيع أي موظؼ اإلبالغ عف أي مخالفة  .3
 ،وفؽ تسمسؿ واضح يضمف سالمتو وحمايتو

 ويعاقب الفاعؿ حسب القانوف.

3.78 75.60 1.04 8.861 0.001 4 

ُيوجد درجة مف القناعة لدى العامميف في النيابة  .0
 العامة بعدالة تطبيؽ الجزاءات بحقيـ.

3.59 71.80 1.09 6.352 0.001 7 

ُتعتبر األحكاـ التأديبية لقانوف السمطة القضائية  .5
كافية لمساءلة أعضاء النيابة العامة عف أي 

 .مخالفات صادرة منيـ

3.80 76.00 1.03 9.061 0.001 3 
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تمتاز لجاف التحقيؽ مع العامميف في النيابة  .2
 العامة بالكفاءة والنزاىة.

3.72 74.40 1.10 7.744 0.001 6 

لمجوء لمظاىر الفساد رغـ ايرفض العامموف  .2
تدني مستوى رواتبيـ وعدـ صرفيا بشكؿ 

 منتظـ.

4.03 80.60 0.97 12.415 0.001 1 

  0.001 52.121 16.51 76.23 3.81 الفقرات جميع 

، وأف المتوسط 3.81" يساوي  المساءلة بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"
، (Sig).القيمة االحتمالية ، وأف 52.12%، قيمة االختبار 76.23الحسابي النسبي يساوي 

كانت  ليذا البعدالمستجيبيف  وىذا يعني أف استجابات ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،0.000تساوي 
مما يدؿ ، α≤0.05عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  المساءلةيعتبر مجاؿ "  إيجابية، لذلؾ

درجة الموافقة المتوسطة عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 
مى فقرات ىذا المجاؿ، وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة ع 3وىي:

ويعزى ذلؾ إلى أف النتائج السابقة مف تقديـ تقارير دورية عف نتائج عمؿ النيابة ورفع كفاءة 
العامميف وتقييـ مدى تحقيقيـ لألىداؼ المقرة لوظائفيـ كؿ ذلؾ يؤكد حرص النيابة العامة عمى 

ـ بيانات وتقارير عف أعمالو تعزيز مبدأ المساءلة في العمؿ، التي بموجبيا يمتـز الموظؼ بتقدي
 وقراراتو، وتفسيراتيا في حاؿ السؤاؿ عنيا مف قبؿ الجيات ذات العالقة، وفي مقدمتيا المواطنوف
ويتمثؿ ىدؼ النيابة مف وراء المساءلة معرفة الجية المسئولة ونوع المسؤولية وطبيعة السموؾ 

مواجية تعسؼ اإلدارة وتمكينيـ الذي يعد غير قانوني، و المحافظة عمى حقوؽ المواطنيف في 
حيث  ،(2012وتتفؽ النتيجة مع دراسة)العتيبي، ،مف مساءلة المسئوليف في مختمؼ مواقعيـ

%، واختمؼ النتيجة 75.8جاءت نسبة محور المساءلة في الجامعات الحكومية السعودية مرتفعة
قطاعات الحكومية حيث جاء معيار المساءلة بدرجة منخفضة في ال ،(2010مع دراسة)السبيعي،

 السعودية

 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

 ( 7جاءت الفقرة): " يرفض العاممون لمجوء لمظاىر الفساد رغم تدني مستوى رواتبيم
" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف وعدم صرفيا بشكل منتظم
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%(، والقيمة االحتمالية 60.0أي أكبر مف ) ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(80.6بي )النس
إيجابية حسب  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء ، (0.05(، وىي أقؿ مف )0.001ساوي )ت

النيابة العامة وحرصيـ عمى  موازع الديني واألخالقي لموظفيلالمستجيبيف، ويعزو الباحث ذلؾ 
 (.2015ظومة القيمية لمنيابة العامة إلى وتتفؽ النتيجة مع دراسة)وىبة،عدـ المساس بالمن

  توفر النيابة العامة البيئة المناسبة الستقبال المواطنين واالستماع ": (2الفقرة)جاءت
 ،%( 79.60" في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )إلييم 

وىي  ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0أي أكبر مف ) ،(3وىو أكبر مف العدد )
حسب المستجيبيف، ويعزو الباحث  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05أقؿ مف )

والوقوؼ كعامؿ مساعد مع المواطف  وحقوقو ذلؾ إلى حرص النيابة عمى صوف كرامة المواطف
لتكوف جزء مف المجتمع  ،أف توفر بيئة مناسبة لممواطنيفضد التعسؼ والظمـ لذلؾ تحرص عمى 

(، وتختمؼ مع 2016ال سمطة رقابة عميو فقط، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)قويدار،
 .(2012دراسة)العتيبي،

 :أدنى فقرتين في المحور

 يوجد درجة من القناعة لدى العاممين في النيابة العامة بعدالة ": (4الفقرة )ت جاء
% 60.0% وىي أكبر مف 71.80بوزف نسبي في المرتبة األخيرة " ات بحقيمتطبيق الجزاء

( مما يدؿ عمى أف آراء 0.05( وىي أقؿ مف )0.001والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )
كانت إيجابية، ويمكف تفسير ذلؾ بأف اإلجراءات العقابية في النيابة تتبع  ليذه الفقرةالمستجيبيف 

العقوبات تفرض بشكؿ موحد دوف النظر إلى المستوى الوظيفي أو  أفو  اً وميني اً شفاف اً نظام
 (2015االنتماء السياسي، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)وىبة،

  تمتاز لجان التحقيق مع العاممين في النيابة العامة بالكفاءة ": (6الفقرة )جاءت
ي أكبر مف العدد وى ،%(74.40" في المرتبة قبؿ األخيرة، حيث بمغ الوزف النسبي )والنزاىة.

 ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0أي أكبر مف  ،(3)
مما يدؿ عمى أف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية، حيث تمثؿ إجراءات التحقيؽ اإلداري 

وغيرىـ مف عمى تصرفات الموظفيف  يتـ الحكـ تحقيؽال لجافمف خالليا لرؤساء ف ،كبيرة  أىمية
وتقدير ما إذا كاف الفعؿ الصادر عنيـ يعد مخالفة تستوجب إصدار إحدى  ،العامميف في النيابة

تعيف الواجبات والمحضرات الوظيفية والمينية بأقصى  أفو  ،العقوبات االنضباطية مف عدمو
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 يكوف المخاطبوف بيذه القواعد عمى عمـ بما ىو أفدرجة ممكنة مف الوضوح سوؼ يؤدي إلى 
تباعا ألسموب األمثؿ في إجراءات التحقيؽ امطموب منيـ وما ىو محظور عمييـ عالوة عمى 

اإلداري سوؼ يضيؽ الخناؽ عمى المجنة التحقيقية ويحد مف تعسفيا في تقديرىا وتكييفيا لما 
لذلؾ وجب توفر النزاىة في  ،يصدر عنيا مف أفعاؿ وفي ذلؾ ضماف لحقوقيـ وحماية لحرياتيـ

 ivanوتتفؽ النتيجة مع دراسة) ،تحقيقية األمر الذي تحرص عميو النيابة العامةالمجاف ال
Nikolic,2008) 

 تحميل فقرات البعد التاسع: الرؤية االستراتيجية 1.4

والذي يبيف آراء أفراد  24لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 سع: الرؤية االستراتيجيةعينة الدراسة في فقرات البعد التا

 تحهيم نفمراث انبعذ انخامص: انرؤيت االضتراتيجيت: (24جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

تمتمؾ النيابة العامة خطة إستراتيجية واضحة  .1
 ومفصمة موضحة فييا رؤيتيا ورسالتيا.

4.01 80.20 0.99 12.052 
0.001 

1 

يتـ عقد ندوات وجمسات حوار مع الفئات المستيدفة  .1
شراكيـ في تحديد األولويات ووضع  ومشاورتيـ وا 

 الميزانية.
3.65 73.00 1.11 6.892 

0.001 
8 

توجد خطة تشغيمية واضحة لمنيابة العامة منبثقة  .3
 ستراتيجية.مف الخطة اال

3.81 76.20 0.93 10.225 
0.001 

5 

تقـو النيابة العامة بتحديد الفرص والمخاطر التي  .0
 مف شأنيا التأثير عمى أنشطتيا المستقبمية.

3.80 76.00 0.95 9.830 
0.001 

6 

تسعى النيابة العامة إلى تعديؿ أىدافيا  .5
 تيا لضماف استمرارية تقديـ الخدمات.استراتيجيو 

3.92 78.40 0.93 11.643 
0.001 

3 

شارؾ المستويات اإلدارية المختمفة في بناء الخطة ت .2
 ة.ستراتيجياال

3.78 75.60 1.10 8.365 
0.001 

7 
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يتوافر لدى النيابة العامة منظومة مف اإلجراءات  .2
 والسياسات لتحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا.

3.87 77.40 0.94 10.931 
0.001 

4 

 يتسـ عمؿ النيابة العامة بالجدية في تطبيؽ الخطة .1
 ة.ستراتيجياال

3.96 79.20 0.96 11.767 
0.001 

2 

  0.001 52.350 16.61 77.03 3.85 جميع الفقرات 

، وأف 3.85" يساوي  ةستراتيجيالرؤية اال بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي لمجاؿ"
ة القيمة االحتمالي، وأف 52.35%، قيمة االختبار 77.03المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  ليذا البعدوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،0.000تساوي 
عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً "  ةستراتيجيالرؤية االلذلؾ يعتبر مجاؿ "  ،كانت إيجابية

0.05≥α ، درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى  3وىي:المتوسطة الموافقة 

فقرات ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ إلى أف رؤية النيابة العامة تنبع مف ضرورة أف يسود المجتمع 
فمسطيني القانوف و العدؿ و مبدأ الفصؿ بيف السمطات و ُتحتـر فيو الحقوؽ وتصاف فيو ال

 ،ب ذلؾ نيابة عامة مينية وفاعمة ومستقمة ومنسجمة مع مؤسسات قطاع العدؿويتطم ،الحريات
يكوف فييا التحقيؽ والترافع خاضعا لمعايير  ،وقادرة عمى ضماف إجراءات تقاضي عادلة وسريعة

وتتفؽ  ،الشفافية والنزاىة والحياد باعتبارىا خصما شريفا يعمؿ عمى تعزيز مبدأ سيادة القانوف
 (.Fairbanks,2005(، ودراسة)2015ة)وىبة،النتيجة مع دراس

 وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:

 ( 1جاءت الفقرة): " ة واضحة ومفصمة موضحة فييا استراتيجيتمتمك النيابة العامة خطة
الوزف النسبي " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ رؤيتيا ورسالتيا

%(، والقيمة االحتمالية تساوي 60.0أي أكبر مف ) ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(80.20)
إيجابية حسب  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05(، وىي أقؿ مف )0.001)

 المستجيبيف، ويعزو الباحث النتيجة إلى حرص اإلدارة العميا في النيابة عمى وضع السياسات
والقواعد  واإلجراءات وتفصيؿ الخطوات البرامج تحقيقيا في المستقبؿ وتصميـ المرغوب
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حتى يتـ تحقيؽ األىداؼ الموضوعة، وتتفؽ النتيجة مع  ،الالزمة في إطار زمني محدد
 (2013دراسة)مطير،

 (8الفقرة) :"في المرتبة ةستراتيجييتسم عمل النيابة العامة بالجدية في تطبيق الخطة اال "
وىو أكبر مف العدد  ،%(79.20في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )الثانية 

 ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0( أي أكبر مف )3)
حسب المستجيبيف، ويرى الباحث أف الجدية تتمثؿ  إيجابية ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء 

إلدارية لألولويات في خطط العمؿ وفؽ خطة منيجية تقوـ عمى الدراسة في تحديد الوحدات ا
يحسف مف سرعة سير العمؿ في تمؾ الوحدات، مما   األمر الذي والمتابعة لمخطط الموضوعة

قاط الضعؼ والعمؿ عمى تقوية ن ،يساعد إدارة النيابة عمى تشخيص مواطف القوة والضعؼ
ؿ عمى تقديـ الحموؿ مف خالؿ مجموعة اإلجراءات ومف ثـ العم ة،لتحقيؽ األىداؼ المرجو 

التي ستعود بالنفع عمى سير العمؿ، ويساعدىا أيضا عمى تحديد أىداؼ مرنة وواقعية 
 (2015وىذه النتيجة تتفؽ مع)ىممو، ،تستجيب لمتغيرات في بيئة العمؿ

 :أدنى فقرتين في المحور

  ئات المستيدفة ومشاورتيم يتم عقد ندوات وجمسات حوار مع الف": (2الفقرة )جاءت
 ،%73.0بوزف نسبي  المرتبة األخيرة في "واشراكيم في تحديد األولويات ووضع الميزانية

 ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.001والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0وىي ػأكبر مف 
كة في تحديد كانت إيجابية، نظرًا الف المشار  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف 

ؤثر بالتبعية ت التياألولويات ووضع الميزانية تتطمب بالضرورة مشاركة في اتخاذ القرارات 
عمى األىداؼ الموضوعة، ولضماف سير عممية وضع األىداؼ ومرونتيا ووضوحيا مع 
المشاركة في وضعيا يتطمب ذلؾ نظاـ اتصاؿ في االتجاىيف مف خالؿ الندوات وجمسات 

وتتفؽ النتيجة مع   فرص المشاركة أيضا في اتخاذ القرارات، الحوار يعزز مف
 .(2013دراسة)مطير،

 ( 6الفقرة) :" في المرتبة ة "ستراتيجيتشارك المستويات اإلدارية المختمفة في بناء الخطة اال 
أي أكبر مف  ،(3وىي أكبر مف العدد ) ،%(75.6قبؿ األخيرة، حيث بمغ الوزف النسبي )

مما يدؿ عمى  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000حتمالية لمفقرة بمغت )والقيمة اال ،60.0%
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ة المشاركة بيف جميع استراتيجيأف اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية، ويرى الباحث أف 
 ات اإلدارية الفعالة التي تتيح المجاؿ لتوظيؼ كافة المواردستراتيجيالمستويات إحدى اال

خمؽ روح الفريؽ  وجييا مشتركا لمجيود نحو الرؤية، و أيضاوفي نفس الوقت تمنح ت ،المتوفرة
ىذه النتيجة تتفؽ و ومواءمة أىداؼ الفرد ) الموظؼ( مع المصمحة المشتركة والعامة لمنيابة، 

 .(2013مع)العجموني،

 ثانيًا: تحميل فقرات المحور الثاني: الصعوبات والمعيقات

والذي يبيف آراء أفراد  25مبينة في جدوؿ رقـ لمعينة الواحدة والنتائج  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني: الصعوبات والمعيقات 

 تحهيم نفمراث انمحور انثاوي: انصعوباث وانمعيماث: (25جذول رلم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

 1 0.001 11.625 1.03 80.20 4.01 نقساـ السياسي الفمسطيني الداخمي. اال .1

ضعؼ وعي العامميف في النيابة العامة  .1
 بمعايير الحكـ الرشيد.

3.54 70.80 1.07 5.897 0.001 4 

 6 0.001 5.401 1.14 70.40 3.52 خمؿ لدى اإلدارة العميا في تحديد األولويات. .3

 3 0.001 6.941 1.06 72.40 3.62 بشكؿ عاـ.الخشية مف التغيير  .0

 8 0.001 4.574 1.19 69.20 3.46 سيطرة الرجؿ الواحد عمى النيابة العامة. .5

 2 0.001 8.988 1.12 77.20 3.86 محدودية الموارد البشرية والمالية. .2

 9 0.001 2.904 1.26 66.20 3.31 انغالؽ النيابة العامة وتقوقعيا الداخمي. .2

القيود القانونية التي تفرضيا التشريعات  .1
 والقوانيف المتعمقة بالنيابة العامة

3.54 70.80 1.19 5.289 0.001 5 

 7 0.001 4.470 1.26 69.60 3.48 ثقافة البيروقراطية السمبية. .4

  0.001 48.595 16.65 71.87 3.59 جميع الفقرات 
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، وأف 3.85" يساوي الصعوبات والمعيقات لمجاؿ"بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي 
القيمة االحتمالية ، وأف 48.59%، قيمة االختبار 71.87المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.(Sig)  ليذا البعدوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف )، 0.000تساوي 
عند مستوى داللة  داًؿ إحصائياً " الصعوبات والمعيقاتيعتبر مجاؿ "  كانت إيجابية، لذلؾ

0.05≥α ، درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى  ،3وىي:الموافقة المتوسطة 

سات الحكومية وغير الصعوبات تواجو كافة المؤسفقرات ىذا المجاؿ، ويعزى ذلؾ إلى أف 
وعمى رأسيا النيابة العامة األمر الذي يحتـ ضرورة  ،الحكومية خصوصا المؤسسات القانونية

التي أكدت  ،(2013، وتتفؽ النتيجة مع دراسة)مطير،العمؿ عمى حؿ تمؾ المعيقات والصعوبات
 عمى معظـ الصعوبات التي ذىبت إلييا الدراسة.

 ل من حيث متوسط درجة الموافقة يتضح األتي:وبترتيب أعمى فقرتين ليذا المجا

 ( 1جاءت الفقرة): "في المرتبة األولى في ترتيباالنقسام السياسي الفمسطيني الداخمي " 
أي أكبر مف  ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(80.20فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

مما يدؿ عمى أف  ،(0.05ف )(، وىي أقؿ م0.001%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0)
ويعزو الباحث النتيجة إلى أف االنقساـ السياسي  ،إيجابية حسب المستجيبيف ليذه الفقرةاآلراء 

خصوصا في العمؿ القضائي انعكس عمى وحدة العمؿ بيف النيابة العامة في الضفة الغربية 
االنقساـ عمى كوادر النيابة ثر ىذا أو  ،قطاع غزة بالشكؿ المطمؽ واالعتياديالنيابة العامة في و 

 وتتفؽ النتيجة مع ،وعمى انتظاـ عمميـ الطبيعي، العامة العاممة في قطاع غزة
 (2013دراسة)مطير،

  في المرتبة الثانية في ترتيب محدودية الموارد البشرية والمالية": (6الفقرة)جاءت "
أي أكبر مف  ،(3لعدد )وىو أكبر مف ا ،%(77.20فقرات ىذا البعد، حيث بمغ الوزف النسبي )

مما يدؿ عمى أف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0)
حسب المستجيبيف، ويرى الباحث أف االنقساـ في عمؿ وزارة المالية بيف  إيجابية ليذه الفقرةاآلراء 

أف و في قطاع غزة، خصوصا عمى الموارد المالية المتاحة لمنيابة العامة  أثرالضفة الغربية وغزة 
المالية الالزمة لمنيابة األمر الذي يؤثر عمى تحقيؽ النيابة  اتالحكومة ال تقوـ بدفع االعتماد

 (2017وىذه النتيجة تتفؽ مع)أبو حسيف، ،العامة لدورىا وأىدافيا كما ينص عمييا القانوف
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 :أدنى فقرتين في المحور

 بوزف نسبي في المرتبة األخيرة " عيا الداخميانغالق النيابة وتقوق": (7الفقرة ) تجاء
وىي أقؿ مف  ،(0.001والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0كبر مف أوىي  ،66.2%

 ،كانت إيجابية، وتعتبر الموافقة متوسطة ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف آراء المستجيبيف  ،(0.05)
ى المؤسسات كافة سواء داخؿ السمؾ حيث يؤمف بعض أفراد النيابة بأف النيابة منفتحة عم

ف بأف النيابة منغمقة عمى نفسيا، األمر الذي يوضح و القضائي أو خارجو وبعض األفراد ير 
 .(2017وتتفؽ النتيجة مع دراسة)البنا،  التبايف في وجيات النظر داخؿ النيابة العامة

  قبؿ األخيرة،  لمرتبةفي ا سيطرة الرجل الواحد عمى النيابة العامة " ": (5الفقرة )جاءت
والقيمة  ،%60.0( أي أكبر مف ،3وىي أكبر مف العدد ) ،%(69.20حيث بمغ الوزف النسبي )
مما يدؿ عمى أف اآلراء في ىذه الفقرة  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.000االحتمالية لمفقرة بمغت )

والرجؿ الواحد  كانت إيجابية، ويرى الباحث أف ثقافة الرجؿ الواحد في المؤسسات بصفة عامة
بصفة خاصة منتشرة في العالـ العربي، لذلؾ يرى أعضاء النيابة بأف سيطرة الرجؿ الواحد مف 
أىـ صعوبات تطبيؽ مبدأ الحكـ الرشيد الذي يقوـ عمى التعددية والمؤسساتية وال تنحصر 

 (2017المؤسسة في رجؿ واحد فقط، ىذه النتيجة تتفؽ مع)الكردي،

 يحاور انذراست: ثانثاً: تحهيم أبعاد

 تحهيم أبعاد محاور انذراضت: (26جذول رلم )
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

 1 0.001 16.211 14.49 80.00 4.00 المشاركة – البعد األول .1

 2 0.001 15.478 14.22 78.74 3.94 سيادة القانوف – البعد الثاني .1

 4 0.001 13.238 15.75 77.74 3.89 الشفافية– البعد الثالث .3

 8 0.001 10.427 17.88 75.87 3.79 االستجابة – البعد الرابع .0

 7 0.001 10.522 17.93 76.06 3.80 التوافؽ –البعد الخامس  .5

 9 0.001 6.878 19.90 71.65 3.58 العدؿ والمساواة –البعد السادس  .2

 3 0.001 13.433 15.53 77.75 3.89 الكفاءة والفعالية –البعد السابع  .2
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 6 0.001 11.553 16.51 76.23 3.81 المساءلة –البعد الثامن  .1

 5 0.001 12.042 16.61 77.03 3.85 ةستراتيجيالرؤية اال –البعد التاسع  .4

  0.001 15.137 13.18 76.98 3.85 معايير الحكم الرشيد 

 

 ،%(76.98) لتطبيق معايير الحكم الرشيد( تبيف النتائج أف الوزف النسبي 26مف خالؿ جدوؿ )
وكانت القيمة االحتمالية  ،%60.0أي أكبر مف  ،(3القيمة المفترضة العدد )مف وىي أكبر 

كانت  ليذا البعدوىذا يعني أف استجابات المستجيبيف  ،(0.05وىي أقؿ مف ) ،(0.001)
و الباحث النتيجة إلى أف تطبيؽ الحكـ الرشيد بالنسبة لمنيابة يتمثؿ في عمميات إيجابية، ويعز 

التخطيط واتخاذ القرار في القضايا التي مف شانيا تطوير العالقات الداخمية، ومع المؤسسات 
العالقة وأف رسـ السياسة العامة لمنيابة  يذاألخرى بما يحقؽ حياة أفضؿ لإلنساف في المجتمع 

وتحرص  ،الداخمية والخارجية يحقؽ االستقرار واألمف والتنمية االقتصادية واالجتماعية وعالقاتيا
تنموية وحقوؽ اإلنساف النيابة عمى اتخاذ قرارات لكؿ ما يتعمؽ بالحياة االقتصادية والسياسية وال

 فؽ ما ىو مرسـو ومتفؽ عمية.وكرامتو، و 

التي جاء فييا نسبة تطبيؽ  ،(2017)البنا،واتفقت النتيجة مع العديد مف الدراسات منيا دراسة
 تحقيؽمستوى  حيث جاء ،(2015%، وأيضا مع دراسة)وىبة،75.8معايير الحكـ الرشيد مرتفعة

نسبة جاءت  ،(2013%، دراسة)مطير،73.45الحكـ الرشيد في الحكومة الفمسطينية بنسبة 
طعت الدراسة مع دراسة)أبو %، وتقا71.77لحكـ الرشيد في الوزارات الفمسطينية بنسبة اتطبيؽ 
%، 61.23( حيث أكدت أف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد منخفضة نسبيًا بنسبة 2017حسيف،

في تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد داخؿ  اً ( حيث بينت أف ىناؾ ضعف2017ودراسة)الكردي،
 %.50.7السمطة القضائية بنسبة 

األولى في ترتيب األبعاد، حيث بمغ الوزف " في المرتبة المشاركة " :(1وقد جاء البعد األوؿ )
%(، والقيمة االحتمالية 60.0أي أكبر مف ) ،(3وىو أكبر مف العدد ) ،%(80.00النسبي )
إيجابية حسب  ليذه الفقرةمما يدؿ عمى أف اآلراء  ،(0.05(، وىي أقؿ مف )0.001تساوي )

طوة األولى لتطبيؽ معايير الحكـ المستجيبيف، ويعزو الباحث النتيجة إلى أف المشاركة تعتبر الخ
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الرشيد سواء عمى مستوى المؤسسات أو مستوى الدوؿ واتفقت النتيجة مع 
 .(noraml،2010دراسة)

وىي ػأكبر  ،%71.65" بوزف نسبي العدل والمساواة" : (6)بينما جاء في المرتبة األخيرة البعد  
مما يدؿ عمى  ،(0.05أقؿ مف ) وىي ،(0.001والقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت ) ،%60.0مف 

كانت إيجابية، حيث يمثؿ العدؿ والمساواة القاعدة األساسية لبناء  ليذه الفقرةأف آراء المستجيبيف 
( حيث جاء معيار العدؿ في المرتبة 2016واتفقت الدراسة مع نتيجة)أبو وطفة، ،حكـ رشيد

 %.71.2األخيرة بنسبة

 فزضياث انذراست:

 الفرضية األولى

( في استجابات أفراد العينة α≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللةوجد فروق ذاال ت
تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزى لممتغيرات الديموغرافية )الجنس، المؤىل العممي،  

 المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.

كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىو  لعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذاt تـ استخداـ اختبار " 
اختبػػػار معممػػػي يصػػػمح لمقارنػػػة متوسػػػطي مجمػػػوعتيف مػػػف البيانػػػات. كػػػذلؾ تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار " 
التبػػػايف األحػػػادي"  لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية وىػػػذا االختبػػػار معممػػػي 

 متوسطات أو أكثر. 3يصمح لمقارنة 

( في α≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذاالفرض الفرعي األول: ال 
 استجابات أفراد العينة تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزى لمجنس.

 انفروق اإلحصائيت بيه تطبيك معايير انحكم انرشيذ تعسى نهجىص: (27جذول )

الوسط  العدد الجنس المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لة الدال  قيمة ت
 اإلحصائية

 0.393 0.856 14.38 80.69 97 ذكر المشاركة

   14.82 78.37 41 أنثى
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 0.168 1.385 15.21 79.82 97 ذكر سيادة القانون

   11.31 76.17 41 أنثى

 0.746 0.324 16.33 78.03 97 ذكر الشفافية

   14.43 77.07 41 أنثى

 0.179 1.352- 18.65 74.54 97 ذكر االستجابة

   15.66 79.02 41 أنثى

 0.661 0.439 18.62 76.49 97 ذكر التوافق

   16.34 75.02 41 أنثى

 0.865 0.170- 19.63 71.46 97 ذكر العدل والمساواة

   20.77 72.10 41 أنثى

 0.680 0.413 15.73 78.11 97 ذكر الكفاءة والفعالية

   15.19 76.91 41 أنثى

 0.353 0.932 17.69 77.08 97 ذكر المساءلة

   13.27 74.22 41 أنثى

الرؤية 
 ةستراتيجياال

 0.883 0.147 17.04 77.16 97 ذكر

   15.75 76.71 41 أنثى

 0.641 0.468 13.94 77.32 97 ذكر تطبيق المعايير

   11.27 76.17 41 أنثى

 

أكبر مف  (.Sig)تمالية والمجاالت مجتمعة، فقد تبيف أف القيمة االح لالستبياف ككؿبالنسبة 
وىي  ،0.641وقيمة الداللة اإلحصائية ، 0.468حيث كانت قيمة ت  ،α≤0.05مستوى الداللة 

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  ،0.05أكبر مف 
 تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس.
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 م الرشيدلمعايير الحك

ويعزو الباحث النتيجة إلى أف رؤية العامميف في النيابة حوؿ ضرورة تطبيؽ معػايير الحكػـ الرشػيد 
ويػػرى الموظػػؼ أو الموظفػػة ضػػرورة ممحػػة لتطبيػػؽ معػػايير الحكػػـ الرشػػيد  ،ختمػػؼ تبعػػا لمجػػنستال 

لنيابػة يجػابي يعػـ عمػى اإ أثػرنظرا ألنيا تسيؿ عمييـ القياـ بمياميـ المنوطة بيـ وذلؾ لما لػو مػف 
أيضا تتشابو شروط اإلعالف عف و بشكؿ خاص وعمى المؤسسات القضائية والحكومية بشكؿ عاـ، 

وال يوجد اختالؼ فييـ لذلؾ يػتـ االختيػار مػف بػيف المػوظفيف  ،الوظائؼ في النيابة لمذكور واإلناث
جػػود فػػروؽ ممػػا يعػػزز مػػف النتيجػػة القائمػػة بعػػدـ و  ،لكفػػاءة والمينيػػة ال عمػػى أسػػاس الجػػنسباعتبػػار ا

( التػػي أكػػدت 2017بػػيف االسػػتجابات تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس، وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة)بدوي،
بعػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف مػػوظفي وزارة الداخميػػة واألمػػف الػػوطني الفمسػػطيني حػػوؿ الرقابػػة ودورىػػا فػػي 

 ،(2015(، وتقاطعػت الدراسػة مػع دراسػة )وىبػة،2017تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد، ودراسػة)البنا،
التػػي كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف تقػػديرات قيػػادات الدولػػة فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس 

 حوؿ دورىـ في تحقيؽ الحكـ الرشيد.

( في α≤ 0.05)توى داللةالفرض الفرعي الثاني: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس
 تعزى لممؤىل العممي. استجابات أفراد العينة تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد

 انفروق اإلحصائيت بيه تطبيك معايير انحكم انرشيذ تعسى نهمؤهم انعهمي: (28جذول )

الوسط  العدد الجنس المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.071 2.394 10.68 86.83 20 دبمـو فأقؿ المشاركة

   15.17 77.83 86 بكالوريوس

   11.69 82.50 20 ماجستير

   16.45 80.00 12 دكتوراة

   14.49 80.00 138 المجموع

 0.370 1.057 13.50 82.86 20 دبمـو فأقؿ سيادة القانون

   15.53 77.24 86 بكالوريوس

   11.65 79.29 20 ماجستير

   6.83 81.67 12 دكتوراة
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   14.22 78.74 138 المجموع

 0.180 1.652 11.03 83.43 20 ـو فأقؿدبم الشفافية

   17.66 76.11 86 بكالوريوس

   12.06 76.14 20 ماجستير

   10.37 82.62 12 دكتوراة

   15.75 77.74 138 المجموع

 0.287 1.270 15.00 82.25 20 دبمـو فأقؿ االستجابة

   18.89 74.01 86 بكالوريوس

   16.49 75.75 20 ماجستير

   15.97 78.75 12 وراةدكت

   17.88 75.87 138 المجموع

 0.439 0.908 19.24 79.00 20 دبمـو فأقؿ التوافق

   18.48 74.74 86 بكالوريوس

   15.31 74.80 20 ماجستير

   15.48 82.67 12 دكتوراة

   17.93 76.06 138 المجموع

 0.499 0.794 19.44 74.20 20 دبمـو فأقؿ العدل والمساواة

   21.01 69.72 86 بكالوريوس

   14.77 74.00 20 ماجستير

   20.13 77.33 12 دكتوراة

   19.90 71.65 138 المجموع

 0.568 0.676 17.32 81.33 20 دبمـو فأقؿ الكفاءة والفعالية
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   15.74 76.40 86 بكالوريوس

   11.67 78.67 20 ماجستير

   17.06 80.00 12 دكتوراة

   15.53 77.75 138 المجموع

 0.217 1.502 18.45 79.00 20 دبمـو فأقؿ المساءلة

   17.45 74.02 86 بكالوريوس

   10.65 79.29 20 ماجستير

   12.05 82.38 12 دكتوراة

   16.51 76.23 138 المجموع

الرؤية 
 ةستراتيجياال

 0.502 0.789 14.38 81.63 20 دبمـو فأقؿ

   18.02 75.61 86 يوسبكالور 

   11.57 78.75 20 ماجستير

   16.76 76.67 12 دكتوراة

   16.61 77.03 138 المجموع

 0.214 1.513 13.16 81.35 20 دبمـو فأقؿ تطبيق المعايير

   14.32 75.28 86 بكالوريوس

   8.12 77.95 20 ماجستير

   9.65 80.27 12 دكتوراة

   13.18 76.98 138 المجموع

 

أكبر مف  ،(.Sig)بالنسبة لكؿ المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
وىي  ،0.214وقيمة الداللة اإلحصائية  ،1.513ؼ =حيث كانت قيمة  ،α≤0.05مستوى الداللة 
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 وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 0.05أكبر مف 
 تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤىؿ العممي.

اختالؼ المؤىؿ العممي بأىمية تطبيؽ معايير الحكـ مع ويعزى ذلؾ إلى اقتناع كؿ أفراد النيابة 
بغض الرشيد ممثمة بمستوياتيا التسعة المذكورة، ودورىا في زيادة المشاركة في اتخاذ القرارات 

النظر عف المؤىؿ العممي، حيث تعتبر المستويات التسع عصب الحكـ الرشيد في المؤسسات 
لذلؾ اتفؽ جميع المستجيبيف عمى قبولو بغض النظر عف المؤىؿ العممي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

 .(2007(، ودراسة)الطشة،2017( ودراسة) البنا،2017دراسة)بدوي،

( في α≤ 0.05ة)ات داللة إحصائية عند مستوى داللروق ذالفرض الفرعي الثالث: ال توجد ف
 استجابات أفراد العينة تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزى لممسمى الوظيفي.

 انفروق اإلحصائيت بيه تطبيك معايير انحكم انرشيذ تعسى نهمطمي انوظيفي: (29جذول )

الوسط  العدد الجنس المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.123 1.713 16.25 84.16 11 فما فوؽ رئيس نيابة المشاركة

   11.97 76.67 26 وكيؿ نيابة

   17.73 78.57 17 معاوف نيابة

   12.59 86.84 12 مدير / رئيس قمـ

   15.93 77.22 14 رئيس قسـ

   14.28 78.26 58 موظؼ

   14.49 80.00 138 المجموع

 0.059 2.082 14.47 80.39 22 فما فوؽ رئيس نيابة سيادة القانون 

   17.34 70.23 19 وكيؿ نيابة

   9.58 83.67 7 معاوف نيابة

   9.33 82.86 19 مدير / رئيس قمـ

   12.45 76.98 18 رئيس قسـ
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   15.22 78.51 46 موظؼ

   14.22 78.74 138 المجموع

 0.314 1.192 16.74 74.68 11 فما فوؽ رئيس نيابة الشفافية

   18.83 72.18 26 وكيؿ نيابة

   12.75 77.96 17 معاوف نيابة

   13.34 78.05 12 مدير / رئيس قمـ

   10.91 82.54 14 رئيس قسـ

   16.91 78.14 58 موظؼ

   15.75 77.74 138 المجموع

 0.143 1.633 17.56 73.18 11 فما فوؽ رئيس نيابة االستجابة

   26.90 69.74 26 وكيؿ نيابة

   16.94 74.29 17 معاوف نيابة

   12.68 74.47 12 مدير / رئيس قمـ

   11.91 82.78 14 رئيس قسـ

   17.35 75.76 58 موظؼ

   17.88 75.87 138 المجموع

 0.404 1.037 18.40 77.09 11 فما فوؽ رئيس نيابة التوافق

   19.37 69.26 26 وكيؿ نيابة

   20.10 74.86 17 معاوف نيابة

   9.45 81.47 12 مدير / رئيس قمـ

   12.29 78.22 14 رئيس قسـ

   21.11 74.43 58 موظؼ
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   17.93 76.06 138 المجموع

 0.072 1.986 13.84 68.73 11 فما فوؽ رئيس نيابة العدل والمساوة

   22.54 63.58 26 وكيؿ نيابة

   20.66 68.00 17 معاوف نيابة

   13.60 74.74 12 مدير / رئيس قمـ

   17.33 79.11 14 رئيس قسـ

   23.41 70.35 58 موظؼ

   19.90 71.65 138 المجموع

 0.224 1.388 9.06 77.27 11 فما فوؽ رئيس نيابة الكفاءة والفعالية

   17.71 72.28 26 وكيؿ نيابة

   15.36 69.05 17 معاوف نيابة

   13.02 81.75 12 مدير / رئيس قمـ

   10.86 81.85 14 رئيس قسـ

   19.26 77.39 58 موظؼ

   15.53 77.75 138 المجموع

 0.302 1.216 10.99 77.27 11 فما فوؽ رئيس نيابة المساءلة

   17.09 71.13 26 وكيؿ نيابة

   15.28 73.06 17 معاوف نيابة

   16.47 78.05 12 ئيس قمـمدير / ر 

   10.49 79.84 14 رئيس قسـ

   20.48 74.41 58 موظؼ

   16.51 76.23 138 المجموع
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الرؤية 
 اإلستراتيجية

 0.077 1.951 14.80 72.27 11 فما فوؽ رئيس نيابة

   18.71 70.00 26 وكيؿ نيابة

   20.26 70.00 17 معاوف نيابة

   12.97 84.08 12 مدير / رئيس قمـ

   12.34 80.42 14 رئيس قسـ

   18.27 78.64 58 موظؼ

   16.61 77.03 138 المجموع

 0.117 1.739 11.06 75.83 11 فما فوؽ رئيس نيابة تطبيق المعايير

   15.71 70.76 26 وكيؿ نيابة

   12.71 74.55 17 معاوف نيابة

   8.00 80.65 12 مدير / رئيس قمـ

   9.57 79.84 14 قسـرئيس 

   15.65 76.50 58 موظؼ

   13.18 76.98 138 المجموع

 

أكبر مف  ،(.Sig)بالنسبة لكؿ المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
وىي  ،0.117وقيمة الداللة اإلحصائية  ،1.739حيث كانت قيمة ؼ ،α≤0.05مستوى الداللة 

ؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات وبذل ،0.05أكبر مف 
 ،تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوظيفي

ويعزى ذلؾ إلى النظرة الموحدة لكؿ العامميف في النيابة في كافة المستويات اإلدارية باختالؼ 
التأثير المتبادؿ بيف تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد وبيف السرعة والكفاءة مسمياتيـ اإلدارية عمى 

في العمؿ وانعكاس ذلؾ عمى مؤسسات القضاء بشكؿ عاـ، وينظر الجميع عمى أف تطبيؽ 
حتى يسيؿ مف أداء العمؿ اإلداري الذي بدوره  ،ويمكف تطبيقو ،معايير الحكـ الرشيد منيج مفيد
ؤوسيف في اتخاذ القرارات وصنع األىداؼ وفعالية العضو في ينعكس عمى مشاركة أوسع لممر 

( التي أكدت 2015( وتختمؼ مع دراسة)وىبة،2017)بدوي،النيابة. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
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بوجود فروؽ تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في مستوى تحقيؽ الحكـ الرشيد في الحكومة 
 .الفمسطينية

( في α≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللةفروق ذاالفرض الفرعي الرابع: ال توجد 
 استجابات أفراد العينة تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزى لسنوات الخبرة

 انفروق اإلحصائيت بيه تطبيك معايير انحكم انرشيذ تعسى نطىوث انخبرة: (31جذول )
 

الوسط  العدد سنوات الخبرة المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 المشاركة

 0.009 4.897 12.35 84.62 39 سنوات 5أقؿ مف 

   15.59 74.96 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   14.03 80.65 56 سنوات فأكثر 10

   14.49 80.00 138 المجموع

 سيادة القانون

 0.181 1.731 11.09 81.83 39 سنوات 5أقؿ مف 

   15.39 76.01 43 سنوات 10أقؿ مف الى  5مف 

   15.01 78.67 56 سنوات فأكثر 10

   14.22 78.74 138 المجموع

 الشفافية

 0.193 1.668 13.13 80.15 39 سنوات 5أقؿ مف 

   17.43 74.22 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   15.86 78.78 56 سنوات فأكثر 10

   15.75 77.74 138 المجموع

 ستجابةاال

 0.075 2.634 13.31 81.28 39 سنوات 5أقؿ مف 

   19.80 72.91 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   18.56 74.38 56 سنوات فأكثر 10

   17.88 75.87 138 المجموع

 التوافق
 0.023 3.873 12.54 82.26 39 سنوات 5أقؿ مف 

   20.37 71.63 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 
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   18.21 75.14 56 سنوات فأكثر 10

   17.93 76.06 138 المجموع

 العدل والمساواة

 0.109 2.256 15.80 77.33 39 سنوات 5أقؿ مف 

   21.77 69.40 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   20.50 69.43 56 سنوات فأكثر 10

   19.90 71.65 138 المجموع

 الكفاءة والفعالية

 0.028 3.658 10.54 83.33 39 سنوات 5أقؿ مف 

   16.02 75.81 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   17.23 75.36 56 سنوات فأكثر 10

   15.53 77.75 138 المجموع

 المساءلة

 0.081 2.565 9.67 81.25 39 سنوات 5أقؿ مف 

   17.39 74.29 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   18.92 74.23 56 سنوات فأكثر 10

   16.51 76.23 138 المجموع

الرؤية 
 ةستراتيجياال

 0.048 3.099 10.81 81.60 39 سنوات 5أقؿ مف 

   16.11 77.85 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   19.45 73.21 56 سنوات فأكثر 10

   16.61 77.03 138 المجموع

 تطبيق المعايير

 0.032 3.53 8.22 81.57 39 سنوات 5أقؿ مف 

   14.52 74.47 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   14.26 75.71 56 سنوات فأكثر 10

   13.18 76.98 138 المجموع

( يوضح أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ 30جدوؿ )
 ،3.350ت قيمة ؼ مستوى تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد بشكؿ عاـ وسنوات الخبرة حيث كان
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، حيث كانت الفروؽ لصالح الذيف تقؿ 0.05وىي أقؿ مف  0.032وقيمة الداللة اإلحصائية 
نظرا الف ىذه الفئة درست اإلدارة و  ،%81.57سنوات حيث بمغ الوزف النسبي  5 عفخبرتيـ 

والبرامج  ات والسياساتستراتيجيوجعؿ اال ،الحديثة التي تنادي بتطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة
أكثر مرونة واستجابة لمتغييرات مقارنة مع الفئات األخرى األعمى منيا وىذا يوضح أف استجابتيـ 

ودراسة  (2017المشاركة(، وتختمؼ مع دراسة)بدوي،-التوافؽ-أعمى بخصوص )الرؤية
 (.2015)وىبة،

( α≤ 0.05)الفرض الفرعي الخامس: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 في استجابات أفراد العينة تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزى لمكان العمل

 انفروق اإلحصائيت بيه تطبيك معايير انحكم انرشيذ تعسى نمكان انعمم: (31جذول )
 

الوسط  العدد مكان العمل المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.458 0.914 15.54 84.83 20 الشماؿ المشاركة

   13.95 78.25 57 غزة

   13.16 78.18 22 الوسطى

   14.49 80.89 30 خاف يونس

   18.72 81.85 9 رفح

   14.49 80.00 138 المجموع

 0.264 1.325 12.61 77.14 20 الشماؿ سيادة القانون

   13.94 76.34 57 غزة

   11.24 80.52 22 الوسطى

   17.41 80.86 30 ف يونسخا

   12.73 86.03 9 رفح

   14.22 78.74 138 المجموع

 0.491 0.858 12.35 79.86 20 الشماؿ الشفافية

   16.81 75.19 57 غزة

   15.39 81.17 22 الوسطى
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   17.27 77.52 30 خاف يونس

   9.81 81.59 9 رفح

   15.75 77.74 138 المجموع

 0.120 1.865 19.82 78.25 20 لشماؿا ستجابةاال

   18.00 72.02 57 غزة

   13.31 76.59 22 الوسطى

   19.86 77.50 30 خاف يونس

   9.39 87.78 9 رفح

   17.88 75.87 138 المجموع

 0.203 1.508 19.73 74.80 20 الشماؿ التوافق

   16.68 73.12 57 غزة

   17.32 79.64 22 الوسطى

   20.28 76.53 30 يونس خاف

   10.73 87.11 9 رفح

   17.93 76.06 138 المجموع

 0.146 1.733 24.71 72.20 20 الشماؿ العدل والمساواة

   18.94 67.44 57 غزة

   18.25 76.73 22 الوسطى

   19.22 72.27 30 خاف يونس

   16.49 82.67 9 رفح

   19.90 71.65 138 المجموع

 0.883 0.292 16.83 77.17 20 الشماؿ اءة والفعاليةالكف

   15.04 76.37 57 غزة

   16.77 78.18 22 الوسطى
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   16.60 79.89 30 خاف يونس

   9.92 79.63 9 رفح

   15.53 77.75 138 المجموع

 0.321 1.183 21.84 72.43 20 الشماؿ المساءلة

   15.38 74.34 57 غزة

   13.87 81.82 22 الوسطى

   16.90 78.00 30 خاف يونس

   13.25 77.14 9 رفح

   16.51 76.23 138 المجموع

الرؤية 
 ةستراتيجياال

 0.383 1.053 12.07 78.50 20 الشماؿ

   15.55 75.31 57 غزة

   16.06 79.89 22 الوسطى

   21.43 74.75 30 خاف يونس

   14.17 85.28 9 رفح

   16.61 77.03 138 المجموع

 0.330 1.163 14.26 77.35 20 الشماؿ تطبيق المعايير

   12.77 74.58 57 غزة

   11.87 79.45 22 الوسطى

   14.91 77.66 30 خاف يونس

   8.47 82.99 9 رفح

   13.18 76.98 138 المجموع

ديرات أفراد العينة يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقال ( يوضح أنو 31جدوؿ )
 ،1.163حوؿ مستوى تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد بشكؿ عاـ ومكاف العمؿ حيث كانت قيمة ؼ 

ويعزى ذلؾ إلى تشابو ظروؼ العمؿ  ،0.05وىي أكبر مف  ،0.330وقيمة الداللة اإلحصائية 
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جة مع حيث تحكميـ لوائح ونظـ واحدة وتتفؽ النتي ،في جميع محافظات غزة في دوائر النيابة
 ( 2009ودراسة)الشمري، ،(2017دراسة)بدوي،

 الفرضية الثانية

( في استجابات أفراد العينة α≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
تجاه الصعوبات والمعيقات تعزى لممتغيرات الديموغرافية )الجنس، المؤىل العممي، المسمى 

 مل(.الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان الع

( في α≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرض الفرعي األول: ال توجد فروق ذا
 استجابات أفراد العينة تجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد والصعوبات والمعيقات تعزى لمجنس.

 انفروق اإلحصائيت بيه انصعوباث وانمعيماث تعسى نهجىص: (32جذول )

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ت
 اإلحصائية

 0.180 1.348- 17.98 70.63 97 ذكر

   12.67 74.80 41 أنثى

 

( يوضح أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة 32جدوؿ )
وىي ، 0.180وقيمة الداللة  ،1.348-حوؿ الصعوبات والمعيقات والجنس حيث كانت قيمة ت 

ويعكس ذلؾ الرؤية الموحدة لكافة العامميف في النيابة باختالؼ الجنس حوؿ  ،0.05أكبر مف 
سواء ذكورًا أو إناثا، ولـ  وفالمعيقات يعاني منيا العامم إف حيث ،المعيقات التي تواجو العامميف

 .تبحث أي مف الدراسات السابقة التأثير الديمغرافي لمعوقات تطبيؽ الحكـ الرشيد

( في α≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرض الفرعي الثاني: ال توجد فروق ذا
 استجابات أفراد العينة تجاه الصعوبات والمعيقات تعزى لممؤىل العممي.

 انفروق اإلحصائيت بيه تطبيك انصعوباث وانمعيماث تعسى نهمؤهم انعهمي: (33جذول )

الوسط  العدد المؤىل العممي
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.179 1.657 16.35 65.67 20 دبمـو فأقؿ

   17.29 71.81 86 بكالوريوس

   13.84 74.78 20 ماجستير
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   15.04 77.78 12 دكتوراة

   16.65 71.87 138 المجموع

 

قديرات أفراد العينة ( يوضح أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات ت33جدوؿ )
وقيمة الداللة  ،1.657حوؿ الصعوبات والمعيقات والمؤىؿ العممي حيث كانت قيمة ؼ 

ويعزى ذلؾ إلى جميع العامميف باختالؼ مؤىالتيـ  ،0.05وىي أكبر مف  ،0.179اإلحصائية 
ات في األمر الذي يجعميـ يواجيوف نفس الصعوب ،العممية ليـ نفس الحقوؽ والواجبات في النيابة

 العمؿ بنفس الدرجة.

( في α≤ 0.05)الفرض الفرعي الثالث: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 استجابات أفراد العينة تجاه الصعوبات والمعيقات تعزى لممسمى الوظيفي.

 انفروق اإلحصائيت بيه انصعوباث وانمعيماث تعسى نهمطمي انوظيفي: (34جذول )

الوسط  العدد فيالمسمى الوظي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.647 0.704 12.80 72.53 11 فما فوؽ رئيس نيابة

   21.66 68.19 26 وكيؿ نيابة

   13.68 73.97 17 معاوف نيابة

   14.21 72.75 12 مدير / رئيس قمـ

   12.67 78.15 14 رئيس قسـ

   18.09 70.39 58 موظؼ

   16.65 71.87 138 المجموع

 

( يوضح أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة 34جدوؿ )
لة وقيمة الدال ،0.704حوؿ الصعوبات والمعيقات والمسمى الوظيفي حيث كانت قيمة ؼ 

قات ال تواجو ويعزو الباحث النتيجة إلى أف المعو  ،0.05وىي أكبر مف ، 0.647اإلحصائية 
نمافقط  اً مستوى إداري واحد تواجو نفس الصعوبات األمر الذي يفسر  كافة المستويات اإلدارية وا 

 عدـ وجود فروؽ حسب متغير المسمى الوظيفي. 
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( في α≤ 0.05)الفرض الفرعي الرابع: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ات والمعيقات تعزى لسنوات الخبرةاستجابات أفراد العينة تجاه الصعوب

 انفروق اإلحصائيت بيه انصعوباث وانمعيماث تعسى نطىوث انخبرة: (35جذول )
 

الوسط  العدد سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.104 2.304 14.34 72.76 39 سنوات 5أقؿ مف 

   17.49 75.50 43 سنوات 10الى أقؿ مف  5مف 

   17.08 68.45 56 سنوات فأكثر 10

   16.65 71.87 138 المجموع

( يوضح أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة 35جدوؿ )
وقيمة الداللة  ،2.304حيث كانت قيمة ؼ ، حوؿ الصعوبات والمعيقات وسنوات الخبرة

إذ أف نظرة العامميف في النيابة بمختمؼ سنوات ، 0.05وىي أكبر مف  ،0.104اإلحصائية 
خبرتيـ موحدة تجاه المعوقات والصعوبات التي تواجو تطبيؽ آليات الحكـ الرشيد، األمر الذي 

مواجية تمؾ  أفو  ،يجعمنا نقوؿ بأف ىناؾ عداًل بيف جميع فئات النيابة في مواجية تمؾ الصعوبات
 .عمى مستوى واحد فقط الجميع وليسعاتؽ الصعوبات تقع عمى 

 (α≤ 0.05)الفرض الفرعي الخامس: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 في استجابات أفراد العينة تجاه والصعوبات والمعيقات تعزى لمكان العمل

 انفروق اإلحصائيت بيه وانصعوباث وانمعيماث تعسى نمكان انعمم: (36جذول )
 

ط الوس العدد مكان العمل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 0.364 1.091 20.06 72.56 20 الشماؿ

   14.89 72.12 57 غزة

   13.62 77.17 22 الوسطى

   16.66 67.63 30 خاف يونس

   24.40 69.88 9 رفح

   16.65 71.87 138 المجموع
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ة بيف مستويات تقديرات أفراد العينة حوؿ ( يوضح أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائي36جدوؿ )
وقيمة الداللة اإلحصائية ، 1.091الصعوبات والمعيقات ومكاف العمؿ حيث كانت قيمة ؼ 

، كما ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات استجابة 0.05وىي أكبر مف  ،0.364
 حسب متغير مكاف العمؿ تاستجابات أفراد العينة تجاه والصعوبات والمعيقا المبحوثيف حوؿ

 . 0.05وىي أكبر مف ، 0.364حيث كانت قيمة الداللة 
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 نتائج الدراسة وتوصياتيا
 النتائج أوال: 

 توصياتثانيا: ال 

 ثالثًا: المقترحات 

 رابعًا: الخطة التنفيذية لمتوصيات 
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 النتائج والتوصيات

 تًهيذ

واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في النظرية لموضوع الدراسة "بناء عمى الدراسة الميدانية و 
"، توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج التي تـ جمعيا مف النيابة العامة في محافظات غزة

ومقارنتيا بنتائج الدراسة الدراسات السابقة  ىاوتفسير  خالؿ االستبانة، ومف ثـ تـ عرض النتائج
أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وكذلؾ أىـ التوصيات ذات العالقة، ثـ استخالص 

 المقترحة.
 َتائج انذراست:

أواًل: بينت الدراسة بأنو يتـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في النيابة العامة في قطاع غزة 
 ( بصفة عامة76.98%بنسبة)

 بة عمى النحو التالي:ثانيًا: جاءت معايير الحكـ الرشيد في النيابة العامة في قطاع غزة مرت
: حيث تتبنى النيابة العامة مبدأ المشاركة مع %)80بنسبة ) "المشاركة"معيار  المرتبة األولى:

الموظفيف لدييا ومع المواطنيف بشكؿ كبير، حيث تيتـ النيابة العامة بدراسة شكاوي الموظفيف 
ح مع المواطنيف، وتحرص النيابة والرد عمييا، وتعتمد سياسة الباب المفتو  يـواقتراحات والمواطنيف

 عمى إفساح المجاؿ لجميع الموظفيف مف كال الجنسيف لممشاركة في صناعة القرار.
مف قبؿ  اً %(: مما يؤكد بأف ىناؾ التزام78.74بنسبة)  "سيادة القانوف"معيار  المرتبة الثانية:

األولى لتطبيؽ المبدأ، ويتضح  النيابة العامة بتطبيؽ مبدأ سيادة القانوف حيث تعتبر نفسيا القاعدة
وميني  اً شفاف اً ذلؾ مف وجود أنظمة ولوائح داخمية ممزمة لمجميع، وتحرص عمى أف يكوف نظام

 لتمقي شكاوي المواطنيف، و ُتطبؽ مبدأ الثواب والعقاب عمى جميع العامميف دوف تمييز
النيابة العامة في مواردىا  %(: تستثمر77.75بنسبة) "الكفاءة والفعالية"معيار  المرتبة الثالثة:

لتقييـ  اً دوري اً البشرية باعتباره أىـ موارد لدييا بصفتيا مؤسسة قانونية، حيث تمتمؾ النيابة نظام
إنجازاتيا وأىدافيا وكشؼ االنحرافات في وقتيا والعمؿ عمى معالجتيا، مع حرصيا عمى زيادة 

وذلؾ لتقديـ خدمات  ،رامج تطوير خاصةالجوانب الثقافية والمعرفية لطاقميا العامؿ مف خالؿ ب
 ذات جودة عالية لممواطنيف.

%(: حيث تتبني النيابة العامة معيار الشفافية 77.74بنسبة) "الشفافية"معيار  المرتبة الرابعة:
مف خالؿ وجود صفحة الكترونية تتضمف كافة المعمومات والخدمات المطموبة متاحة لمجميع، 

 ة واألخالقية في محاربة الفساد ونشر تمؾ الثقافة بيف أفراد المجتمع.وتقوـ بتعزيز القيـ الديني
%(: مما يدلؿ عمى امتالؾ النيابة 77.03بنسبة) "ةستراتيجيالرؤية اال"معيار  المرتبة الخامسة:

ة استراتيجيالعامة رؤية ورسالة واضحة لجميع الموظفيف والعامميف وتترجـ الرؤية إلى خطط 
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جر  اءات تمـز الجميع بتطبيقيا، وذلؾ مف خالؿ المشاركة الفاعمة لمعامميف في ضمف لوائح ونظـ وا 
وبجدوؿ زمني محدد، ويتـ ذلؾ مف خالؿ  ،بحيث تكوف الخطط جدية وواضحة ،وضع الخطط

 الندوات وجمسات الحوار مع الفئات المستيدفة.
عامة عمى مبدأ %(: حيث تعتمد النيابة ال76.23بنسبة) "المساءلة"معيار  المرتبة السادسة:

النزاىة في التعامؿ مع الموظفيف وعدالة اإلجراءات الجزائية بحؽ الموظفيف دوف تمييز، وحرص 
النيابة عمى أف تستقطب كفاءات بشرية تمتاز باألمانة وعدـ الفساد، ومف ناحية أخرى توفر 

 لتقديـ الشكاوي دوف تعسؼ. ،النيابة العامة بيئة لممواطنيف
%(: حيث تؤمف النيابة العامة بأف مبدأ التوافؽ 76.06بنسبة) "التوافؽ"معيار  المرتبة السابعة:

عمى تحقيؽ أىدافيا بدقة وكفاءة  والجيات ذات االختصاص يساعد مع العامميف والمواطنيف
 عالية، وأيضا اعتمادىا مبدأ التفاوض لحؿ إشكالية التعارض بيف اآلراء.

%(:حيث يتوفر مبدأ االستجابة بشكؿ مقبوؿ 75.87سبة)بن "االستجابة"معيار  المرتبة الثامنة:
، وتوفير تيـوصوف كرام وذلؾ مف خالؿ توفيرىا بيئة عمؿ تضمف احتراـ المواطنيف ،لدى النيابة

 نظاـ لتمبية احتياجات الموظفيف والمواطنيف.
ة معيار %( : حيث تتبنى النيابة العام71.65بنسبة) "العدؿ والمساواة"معيار  المرتبة التاسعة:

يقوـ عمى احتراـ حقوؽ العامميف بغض النظر عف االنتماء  استراتيجيالعدؿ والمساواة كمبدأ 
 السياسي، وتوفير ترتيبات معينة لمتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة.

 (71.78: يوجد صعوبات تواجو النيابة العامة في تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد بنسبة)%ثالثا
محدودية الموارد البشرية -ات في)االنقساـ السياسي الفمسطيني الداخميوتتمثؿ تمؾ الصعوب

ضعؼ وعي العامميف في النيابة العامة بمعايير الحكـ -الخشية مف التغيير بشكؿ عاـ-والمالية
خمؿ لدى اإلدارة -القيود القانونية التي تفرضيا التشريعات والقوانيف المتعمقة بالنيابة العامة-الرشيد

-سيطرة الرجؿ الواحد عمى النيابة العامة-ثقافة البيروقراطية السمبية-تحديد األولويات العميا في
 انغالؽ النيابة العامة وتقوقعيا الداخمي(

( في استجابات أفراد α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :رابعا
المؤىؿ العممي،  و الديموغرافية )الجنس، العينة تجاه تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لممتغيرات 

 مكاف العمؿ(.و  ،المسمى الوظيفيو 
( في استجابات أفراد α≤ 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  خامسا:

 العينة تجاه تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
( في استجابات أفراد α≤ 0.05)توى داللة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسسادساً 

المؤىؿ العممي، و العينة تجاه الصعوبات والمعيقات تعزى لممتغيرات الديموغرافية )الجنس، 
 مكاف العمؿ(.و سنوات الخدمة، و المسمى الوظيفي، و 
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 توصيات الدراسة:
 :زىاالتوصيات الخاصة حول تطبيق الحكم الرشيد في النيابة العامة وسبل تعزيأواًل: 

 المشاركة: .1
مف قبؿ القيادة  موظفيفالو  العامة نيابةالأعضاء  لدىرعاية األفكار والطاقات اإلبداعية  . أ

 ، وذلؾ لموصوؿ إلى األىداؼ المراد تحقيقيا لدى النيابة العامة.العميا
تعزيز مشاركة الموظفات العامالت في النيابة العامة مف خالؿ إتاحة المجاؿ ليف في  . ب

 ع القرار لدى مؤسسة النيابة العامة.المشاركة في صن
العمؿ عمى تعزيز الجيود المشتركة بيف النيابة العامة والمؤسسات ذات العالقة )وزارة  . ت

 المعيد العالي لمقضاء(.و المجمس األعمى لمقضاء، و العدؿ، 
 سيادة القانون: .1

 العمؿ عمى تعزيز تطبيؽ مبدأ سيادة القانوف عمى المواطنيف كافة. . أ
يالت الالزمة عمى القوانيف والتشريعات الحالية لتعزيز الحماية الكافية لمحقوؽ إجراء التعد . ب

 والحريات العامة.
 زيادة الحرص في تطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب بيف العامميف في النيابة العامة دوف تمييز. . ت
 وربطيا بنتائج تقييـ األداء السنوي. وآلياتيا تطوير إجراءات المكافآت والترقيات . ث

 افية:الشف .3
العمؿ عمى نشر التقارير الدورية اإلدارية والمالية بشكؿ مستمر وعمني، وعمى الموقع  . أ

 الرسمي لمنيابة العامة، وتزويد أي جية ذات اختصاص بالتقارير عند الطمب.
 ضرورة تبني رؤساء العمؿ في النيابة العامة الوضوح واالنفتاح في التعامؿ مع اآلخريف. . ب
 النيابة العامة المراد تنفيذىا في المستقبؿ. اإلفصاح عف خطط وبرامج . ت
زيادة الرعاية واالىتماـ لدى النيابة العامة بمبدأ المحافظة عمى القيـ الدينية واألخالقية  . ث

 والمجتمعية في محاربة الفساد لضماف الحفاظ عمى الروابط االجتماعية.
 االستجابة: .0

 معامميف والمواطنيف.لة أكبر تطوير بيئة العمؿ في النيابة العامة لضماف صوف كرام . أ
تطوير دليؿ إجراءات ُيسيؿ عمى المواطنيف وُيوضح ليـ آليات تقديـ الشكاوى، ونشره  . ب

 عبر الموقع الرسمي لمنيابة العامة، وتعميمو عمى الجيات ذات االختصاص.
 التوافق: .5

 النيابة العامة.آلية اتخاذ القرار بالديمقراطي في  تعزيز النيج . أ
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بتالقح األفكار والتوفيؽ بيف اء بيف العامميف وذلؾ ري والتفاوضي البنّ دعـ العمؿ الشو  . ب
 .اآلراء

 العدل والمساواة: .2
 ضرورة االىتماـ والرعاية لجميع العامميف في النيابة دوف تمييز. . أ
يضمف إتاحة المجاؿ  عامة بماالترقية لدى مؤسسة النيابة ال وآليات تطوير إجراءات . ب

 كال الجنسيف. مفلممنافسة 
عمؿ عمى إقرار بدالت في ُسمـ الرواتب بما يحقؽ العدالة بيف العامميف في النيابة ال . ت

 العامة.
جراءات خاصة لتسييؿ وصوؿ ذوي االحتياجات الخاصة إلى مكاتب  . ث وضع ترتيبات وا 

 العامميف في النيابة العامة.
 الكفاءة والفعالية: .2

 لنيابة العامة لتحقيؽ األىداؼ.االستثمار األمثؿ لمطاقات البشرية والموارد المالية في ا . أ
 تطبيؽ معايير الجودة عمى إجراءات العمؿ في النيابة العامة. . ب
 تنفيذ برامج تطويرية ودورات تدريبية لمنيوض بالكادر البشري واالرتقاء بو. . ت
 تطوير اإلمكانيات الموجستية بما ُيحقؽ تقديـ خدمات أفضؿ لممواطنيف والعامميف. . ث
نجازاتو بشكؿ دوري سنوي.السعي إلى متابعة تقييـ  . ج  أداء العمؿ وا 

 المساءلة: .1
تعديؿ نصوص األحكاـ التأديبية في قانوف السمطة القضائية لمساءلة أعضاء النيابة العامة  . أ

 عف أي مخالفات صادرة عنيـ بما ُيحقؽ العدؿ واإلنصاؼ بصورة أكبر.
عامميف في النيابة تعزيز العمؿ بطريقة سميمة وشفافة بما ُيحقؽ درجة مف القناعة لدى ال . ب

 العامة بعدالة الجزاءات بحقيـ.
 العمؿ عمى اختيار أعضاء لجاف التحقيؽ وفؽ معايير الكفاءة والنزاىة. . ت
 ة:ستراتيجيالرؤية اال .4
ة والتنفيذية في النيابة العامة ستراتيجيعمؿ في إعداد الخطط االالعقد الورشات والندوات وأياـ  . أ

 مستويات اإلدارية المختمقة في إعداد الخطط.بما ُيحقؽ مشاركة العامميف وفؽ ال
مراجعة األىداؼ المقرة في الخطة بصورة دورية ومتابعة سالمة تنفيذ البرامج واألنشطة بما  . ب

 ُيحقؽ ىذه األىداؼ.
عالنيا حتى يمتؼ حوليا العامموف في النيابة العامة جميعا، ويسعوف  . ت تبني رؤية واضحة وا 

 ليـ في العمؿ.لتحقيقيا لتكوف دافعًا وحافزًا 
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 الصعوبات والمعيقات التي تواجو الحكم الرشيد:ثانيًا: التوصيات الخاصة ب
العمؿ في النيابة العامة عف التجاذبات السياسية بحيث أال يتأثر باالنقساـ السياسي  إبعاد . أ

  الفمسطيني الداخمي.
العامة مف خالؿ  السعي إلى تعزيز مفيوـ الحكـ الرشيد ومعاييره لدى العامميف في النيابة . ب

 .إلخإقامة ورشات العمؿ والندوات والنشرات التعريفية..
تحديد اإلجراءات والخطوات التي مف شأنيا تقبؿ أي تغيير في العمؿ بسيولة وُيسر دوف  . ت

 أي معيقات في العمؿ.
االىتماـ بالنيابة العامة مف خالؿ رفدىا بالموارد البشرية والمالية لمواكبة العمؿ وتحقيؽ  . ث

 ىداؼ.األ
 :توصيات عامة حول تطبيق الحكم الرشيدًا:لثثا
 قطاع غزةات واضحة مف أجؿ التنمية المستدامة في استراتيجيضرورة وضع خطط و  . أ

 ،الصحةو  ،ومراعاة المراحؿ التي تمر بيا البالد أثناء تحديد األولويات التنموية ) التعميـ
 (الغذاء .... الخو 
والمؤسساتي: في نفس الوقت مع االستثمار في رأس االستثمار في رأس الماؿ االجتماعي  . ب

المػاؿ البشري وفي رأس الماؿ المادي )اليياكؿ القاعدية لالتػصاؿ ودعػـ النػشاطات 
، ألف رأس الماؿ االجتماعي، المرتكز عمى الثقة والتضامف ما بيف الفاعميف اإلنتاجية

 –اإلعالـ و  –التكويف  موسعة مف ةاستراتيجياألساسييف، والذي يتـ ترقيتو بواسطة 
 .تطبيؽ جيد لمحكـ الرشيدميـ لضماف  االتصاؿ يعتبر عامالً و 
تشجيع الثقافات التنموية عمى المستوى المجتمع المدني بشأف الوصوؿ إلى تحقيؽ التنمية  . ت

عطاء المرأة فرصة لممشاركة في تحقيؽ األىداؼ الشاممة  .. المستدامة وا 
ف الفقر والحرماف لرفع مستواىـ المعيشي وقدرتيـ عمى االىتماـ بالسكاف الذيف يعانوف م . ث

 .تحسيف أوضاعيـ
إفساح المجاؿ لمجميع لممشاركة الفعالة في التنمية واالستفادة منيا، وتشجيع المشػاركة  . ج

الشػعبية فػي جميػع المجاالت بوصفيا عامال ىاما في التنمية وفي إعماؿ جميع حقوؽ 
 .اإلنساف

مجميع في إمكانية الوصوؿ إلى الموارد األساسية، والتعميـ، إتاحة الفرص المتكافئة ل . ح
 .والخدمات الصحية، والغذاء، واإلسكاف والعمؿ

 .إجراء إصالحات اقتصادية واجتماعية مناسبة، بيدؼ استئصاؿ المظالـ االجتماعية . خ
 .ضرورة االحتراـ التاـ لمحقوؽ المدنية والسياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية . د
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ياـ بإجراء تغيرات تشريعية ودستورية بيدؼ إعطاء المعاىدات األسبقية عمى القانوف الق . ذ
 .المعاىدات واجبة التطبيؽ مباشرة في النظاـ القانوني الداخمي أحكاـالػداخمي، واف تكوف 

تشجيع مشاركة أكبر لممجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وبالخصوص تمؾ التي  . ر
ة والضعيفة، ومنظمات حماية المستيمؾ والبيئة ومنظمات الدفاع عف تمثؿ الفئات المحرومػ

 .في وضع التشريعات المحمية اإلنسافحقوؽ 

 ثانثاً: يمتزحاث انذراست:

 في ضوء دراسة الباحث والنتائج التي توصل إلييا، يقترح الدراسات المستقبمية التالية:

وجية نظر المواطف و المؤسسات ذات واقع تطبيؽ النيابة العامة لمعايير الحكـ الرشيد مف  .1
 الشأف )المحاميف، مؤسسات حقوؽ اإلنساف، وزارة الداخمية واألمف والوطني، وزارة العدؿ...إلخ(.

 دور النيابة العامة في مكافحة فساد جرائـ األمواؿ. .2
 .أثر تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في جودة العمؿ داخؿ مؤسسة النيابة العامة .3
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 ة لتنفيذ توصيات الدراسةالخطة التنفيذي
معيار الحكم 

 الرشيد
الفئة  األنشطة /البرامج التوصية

 المستيدفة
 مؤشر القياس الجية المنفذة

رعاية األفكار والطاقات  المشاركة
اإلبداعية لدى أعضاء 
النيابة العامة والموظفيف 
مف قبؿ القيادة العميا، 
وذلؾ لموصوؿ إلى 
األىداؼ المراد تحقيقيا 

 نيابة العامة.لدى ال

اإلعالف عف جائرة أفضؿ 
مقترح تطويري في النيابة 

 العامة.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة.

وحدة التخطيط 
 والتطوير

حفؿ اإلعالف عف 
 الفائز

تعزيز مشاركة الموظفات 
العامالت في النيابة 
العامة  مف خالؿ زيادة 
تاحة المجاؿ ليف في  وا 
المشاركة في صنع القرار 

 ؤسسة النيابة العامةلدى م

عقد ورشات العمؿ 
والمقاءات بحيث يتـ 
التركيز عمى حضور 
األخوات في ىذه المقاءات 
والتي ستخرج عنيا 
توصيات ُتشارؾ في 
 صنع القرار لدى الرئيس.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

جميع النيابات 
 والدوائر

محضر الورشة، 
والتي يضـ كشؼ 
األسماء لمتأكد مف 

خوة حضور اإل
 واألخوات فييا.

العمؿ عمى تعزيز الجيود 
المشتركة بيف النيابة 

العامة والمؤسسات ذات 
العالقة )وزارة العدؿ، 

المجمس األعمى لمقضاء، 
 المعيد العالي لمقضاء(.

تشكيؿ لجنة تنسيقية عميا 
أقؿ درجة مف المجمس 
األعمى لمقضاء بحيث 
ُيتابع األعماؿ المشتركة 
 بيف المؤسسات ذات

 العالقة.

 

أحد رؤساء 
 النيابة العامة

 قرار تشكيؿ المجنة النائب العاـ



 

 
148 

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

سيادة 
 القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمؿ عمى تعزيز تطبيؽ 
مبدأ سيادة القانوف عمى 

 المواطنيف كافة.

التعميـ المستمر عمى 
أعضاء النيابة العامة 
بعدـ التمييز وتطبيؽ 
القانوف عمى المواطنيف 

 كافة.

لنيابة أعضاء ا
 العامة

 عدد التعميمات النائب العاـ

عقد المقاءات الدورية مع 
أعضاء النيابة وحثيـ 
عمى والتأكيد عمييـ عمى 
تطبيؽ القانوف عمى 
المواطنيف كافة دوف 

 استثناء.

أعضاء النيابة 
 العامة

النائب العاـ أو 
 مف ُيفوضو

 عدد المقاءات

عقد زيارات رقابية مفاجئة 
طبيؽ القانوف لمتأكد مف ت

 في اإلجراءات.

أعضاء النيابة 
 العامة

النائب العاـ أو 
دائرة التفتيش 

 القضائي

 تقارير الزيارات.

زيادة الحرص في تطبيؽ 
مبدأ الثواب والعقاب بيف 
العامميف في النيابة العامة 

 دوف تمييز

إنشاء صندوؽ لمتظمـ 
والشكاوى لمعامميف مف 
أي إجراء متخذ ضده 

المقتضى  وذلؾ التخاذ
 القانوني.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

مكتب التفيش 
 القضائي

 قرار اإلنشاء

التأكيد عمى تطبيؽ قانوف 
الخدمة المدنية لمموظفيف 
بشكؿ شفاؼ، وقانوف 
السمطة القضائية 

 ألعضاء النيابة العامة.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

عدد القرارات  النائب العاـ
 بالخصوص.
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ة سياد
 القانون

 

 

 

 

 

تطوير إجراءات وآليات 
المكافآت والترقيات 
وربطيا بنتائج تقييـ األداء 

 السنوي

إصدار قرار بالتأكيد عمى 
نتيجة التقييـ السنوي في 
أي إجراءات تتعمؽ 

 بالمكافآت و الترقيات.

الشؤوف 
 اإلدارية

 القرار الصادر النائب العاـ

إجراء التعديالت الالزمة 
ف والتشريعات عمى القواني

الحالية لتعزيز الحماية 
الكافية لمحقوؽ والحريات 

 العامة

تشكيؿ لجنة فنية لدراسة 
القوانيف والتشريعات التي 
بحاجة إلى تعزيز الحماية 
 الكافية لحقوؽ اإلنساف.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

 قرار التشكيؿ النائب العاـ

عقد ورشات العمؿ مع 
الجيات المختصة 

وير ووضع آليات لتط
تعزيز الحماية لحقوؽ 

 اإلنساف.

النيابة العامة 
والجيات 
 المختصة.

مكتب النائب 
العاـ او مف 

 ُيفوضو

تقارير الورشات 
 وعددىا

العمؿ عمى نشر التقارير  الشفافية
الدورية اإلدارية والمالية 
بشكؿ مستمر وعمني، 
وعمى الموقع الرسمي 
لمنيابة العامة، وتزويد أي 

ات اختصاص جية ذ
 بالتقارير عند الطمب.

وضع رابط عمى الموقع 
الرسمي لمنيابة العامة 
ُيشير إلى التقارير الدورية 
والسنوية عف النيابة 

 العامة.

الشؤوف اإلدارية  النيابة العامة
+ العالقات 

 العامة

إصدار التقرير 
 عبر الموقع

 الشفافية

 

زيادة الرعاية واالىتماـ 
بمبدأ  لدى النيابة العامة

المحافظة عمى القيـ 
الدينية واألخالقية 

إعداد النشرات التوعوية 
والدينية، والمقاءات 
التثقيفية بالتنسيؽ مع 
المؤسسات المختصة 

دوائر النيابة  المواطنيف
العامة 

المختصة 
مع  بالتنسيؽ

عدد النشرات 
 والمقاءات
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والمجتمعية في محاربة  
الفساد لضماف الحفاظ 
 عمى الروابط االجتماعية.

المؤسسات ذات  حوؿ القيـ الدنية
 العالقة

ضرورة تبني رؤساء 
العمؿ في النيابة العامة 
الوضوح واالنفتاح في 

 التعامؿ مع اآلخريف.

االعالف عف تخصيص 
يوـ محدد مف كؿ أسبوع 
لمقابمة المواطنيف مف قبؿ 
رؤساء النيابة، واالستماع 

 إلييـ.

رؤساء النيابة 
 العامة

تقرير المقاء عف  اـالنائب الع
 المقابمة

اإلفصاح عف خطط 
وبرامج النيابة العامة 
المراد تنفيذىا في 

 المستقبؿ.

عقد لقاءات اعالمية 
ومتمفزة يتـ اإلشارة فييا 
عف البرامج المستقبمية 

 لمنيابة العامة.

العالقات 
 العامة

 عدد المقاءات العالقات العامة

تطوير بيئة العمؿ في  االستجابة
يابة العامة لضماف الن

صوف كرامة أكبر 
العامميف والمواطنيف 

 بصورة أكبر.

 

 

تشكيؿ لجنة لدراسة بيئة 
العمؿ الداخمية في النيابة 

 العامة.

دائرة التفتيش 
 القضائي

الشؤوف 
اإلدارية 
والمالية 

 والحاسوب

التخطيط 
 والتطوير

 قرار التشكيؿ النائب العاـ

تقرير المجنة 
 النيائي

إجراءات  تطوير دليؿ
ُيسيؿ عمى المواطنيف 
وُيوضح ليـ آليات تقديـ 

تشكيؿ فريؽ مكمؼ 
بإعداد دليؿ إجراءات 
ُيوضح آليات العمؿ في 

 قرار التشكيؿ العاـالنائب  النيابة العامة

 دليؿ اإلجراءات
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الشكاوى، ونشره عبر 
الموقع الرسمي لمنيابة 
العامة، وتعميمو عمى 
 الجيات ذات االختصاص

النيابة العامة خاص 
بأعضاء النيابة 

 والموظفيف

** تعزيز النيج  التوافق
الديمقراطي في آلية اتخاذ 

 القرار بالنيابة العامة.

** دعـ العمؿ الشوري 
والتفاوضي البّناء بيف 
العامميف وذلؾ بتالقح 
األفكار والتوفيؽ بيف 

 اآلراء.

عقد المقاءات الدورية 
تضـ أعضاء النيابة 
ـ والموظفيف بشكؿ منظ

ومحدد، ومشاركتيـ في 
صنع القرار لدى النائب 

 العاـ.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

 عدد المقاءات النائب العاـ

العدل 
 والمساواة

ضرورة االىتماـ والرعاية 
لجميع العامميف في النيابة 

 دوف تمييز.

تنظيـ الزيارات والرحالت 
واألياـ الترفييية لجميع 
العامميف في النيابة 

 ة.العام

أعضاء  
وموظفي 

 النيابة العامة

مكتب النائب 
العاـ والعالقات 

 العامة

عدد الزيارات 
والرحالت 
 وتقاريرىا.

تطوير إجراءات وآليات 
الترقية لدى مؤسسة 
النيابة العامة بما يضمف 
إتاحة المجاؿ لممنافسة 

 بيف كال الجنسيف.

إعداد مقترحات تعديؿ 
عمى بنود الترقيات في 

ة القضائية قانوف السمط
وقانوف الخدمة المدنية 
يتيح وُيؤكد عمى افساح 
المجاؿ لكال الجنسيف في 

 االرتقاء بالعمؿ.

الشؤوف 
 القانونية

مقترح التعديؿ  الشؤوف القانونية
المحاؿ لممجمس 
 التشريعي لإلقرار.
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العدل 
 والمساواة

 

 

 

 

 

 

 

العمؿ عمى إقرار بدالت 
في ُسمـ الرواتب بما 
ف يحقؽ العدالة بي

العامميف في النيابة 
 العامة.

إعداد مقترحات تعديؿ 
عمى بنود األجور 
والرواتب في قانوف 
السمطة القضائية وقانوف 
الخدمة المدنية ُيمبي 
حاجات العامميف في 

 النيابة العامة.

الشؤوف 
 القانونية

مقترح التعديؿ  الشؤوف القانونية
المحاؿ إلى 
 المجمس التشريعي.

جر  اءات وضع ترتيبات وا 
خاصة لتسييؿ وصوؿ 
ذوي االحتياجات الخاصة 
إلى مكاتب العامميف في 

 النيابة العامة.

تشكيؿ فريؽ ىندسي 
لدراسة واقع النيابات 
بشأف ضرورة سيولة 
وصوؿ ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

مقرات النيابة 
 العامة

التخطيط 
 والتطوير

 قرار التشكيؿ

ات التواصؿ مع مؤسس
مانحة لتقديـ الدعـ 

 لتطوير المقرات.

المؤسسات 
 المانحة

التخطيط 
 والتطوير

عدد الزيارات 
 وتقاريرىا.

الكفاءة 
 والفعالية

تطبيؽ معايير الجودة 
عمى إجراءات العمؿ في 

 النيابة العامة.

إصدار قرار بتطبيؽ 
الجودة في عمؿ النيابة 

 العامة بشكؿ تدريجي.

أعضاء 
وموظفي 
 امةالنيابة الع

التخطيط 
 والتطوير

 إصدار القرار

عقد المقاءات التعريفية 
حوؿ ثقافة الجودة في 

 العمؿ المؤسسي.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

التخطيط 
 والتطوير

عدد المقاءات 
 وتقاريرىا.

االستثمار األمثؿ لمطاقات 
البشرية والموارد المالية 

راسة حوؿ إعداد د
ميارات كؿ موظؼ 

أعضاء 
وموظفي 

التخطيط 
 والتطوير

 تقرير الدراسة
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في النيابة العامة لتحقيؽ 
 األىداؼ

 النيابة العامة ورغبة العمؿ

تنفيذ برامج تطويرية 
ودورات تدريبية لالرتقاء 
والنيوض بالكادر 

 البشري.

إعداد خطة تدريبية 
ألعضاء وموظفي النيابة 
العامة وفؽ احتياجات 
العمؿ بناء عمى دراسة 

 الواقع.

 

عضاء أ
وموظفي 

 النيابة العامة

التخطيط 
والتطوير 

بالتنسيؽ مع 
المعيد العالي 

 لمقضاء

وجود الخطة 
واعتمادىا مف 

 النائب العاـ

الكفاءة 
 والفعالية

تطوير اإلمكانيات 
الموجستية بما ُيحقؽ تقديـ 
خدمات أفضؿ لممواطنيف 

 والعامميف.

عداد تقرير فني  دراسة وا 
 حوؿ لوجستيات العمؿ.

 أعضاء
وموظفي 

 النيابة العامة

الشؤوف اإلدارية 
 والمالية

وجود الدراسة 
واعتمادىا مف 

 النائب العاـ.

رفع الدراسة إلى الجيات 
المختصة لتوفيرىا حسب 

 األصوؿ.

الشؤوف اإلدارية  -
 والمالية

عدد الزيارات 
والمقاءات مع 
 الجيات المختصة.

 توفير االحتياجات.

اـ تعديؿ نصوص األحك المساءلة
التأديبية في قانوف السمطة 
القضائية لمساءلة أعضاء 
النيابة العامة عف أي 
مخالفات صادرة عنيـ بما 
ُيحقؽ العدؿ واإلنصاؼ 

 بصورة أكبر.

إعداد مقترح تعديؿ عمى 
قانوف السمطة القضائية 
فيما يتعمؽ بمحاسبة 
أعضاء النيابة العامة، 
بحيث ُيحقؽ العدؿ 
 واإلنصاؼ بصورة أكبر.

ء النيابة أعضا
 العامة

 مقترح التعديؿ الشؤوف القانونية

 إصدار الدليؿ. لشؤوف القانونيةاأعضاء إعداد دليؿ خاص في العمؿ عمى اختيار 
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أعضاء لجاف التحقيؽ 
وفؽ معايير الكفاءة 

 والنزاىة.

 

النيابة العامة بشأف 
تشكيؿ لجاف التحقيؽ، 
بحيث يوضح اآلليات 
واإلجراءات وال يتعارض 

 مع القوانيف.

وموظفي 
 النيابة العامة

تبني رؤية واضحة  
عالنيا حتى يمتؼ  وا 
حوليا العامموف في النيابة 
العامة جميعا، ويسعوف 
لتحقيقيا لتكوف دافعًا 

 وحافزًا ليـ في العمؿ.

طباعة البوسترات 
واليافطات في جميع مقار 
النيابة العامة حوؿ رؤية 
النيابة العامة، بحيث 

مرار تكوف واضحة باست
 أماـ العامميف.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

العالقات العامة 
 واإلعالـ

 عدد البوسترات

الرؤية 
 االستراتيجية

عقد الورشات والندوات 
وأياـ عمؿ في إعداد 
الخطط اإلستراتيجية 
والتنفيذية في النيابة 
العامة بما ُيحقؽ مشاركة 
العامميف وفؽ المستويات 
 اإلدارية المختمقة في

 إعداد الخطط.

عقد الورشات والندوات 
وأياـ عمؿ في إعداد 
الخطط اإلستراتيجية 
والتنفيذية في النيابة 
العامة بما ُيحقؽ مشاركة 
العامميف وفؽ المستويات 
اإلدارية المختمقة في 

 .إعداد الخطط

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

وحدة التخطيط 
 والتطوير

 عدد المقاءات

وجود الخطة 
 اتيجية.االستر 

مراجعة األىداؼ المقرة 
في الخطة بصورة دورية 
ومتابعة سالمة تنفيذ 
البرامج واألنشطة بما 

 ُيحقؽ ىذه األىداؼ.

مراجعة األىداؼ المقرة 
في الخطة بصورة دورية 
ومتابعة سالمة تنفيذ 
البرامج واألنشطة بما 

 ُيحقؽ ىذه األىداؼ.

رؤساء النيابة 
 ومدراء الدوائر

ة وحدة الرقاب
 الداخمية

تقرير وحدة الرقابة 
الداخمية 

 بالخصوص.
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الصعوبات 
والمعيقات 
التي تواجو 
 الحكم الرشيد

 

 

 

إبعاد العمؿ في النيابة 
العامة عف التجاذبات 
السياسية بحيث أال يتأثر 
باالنقساـ السياسي 

 الفمسطيني الداخمي.

عقد المقاءات اإلعالمية 
والمتمفزة لتحييد العمؿ في 

العامة عف النيابة 
 التجاذبات السياسية.

العالقات العامة  -
 واإلعالـ

 عدد المقاءات

مخاطبة مؤسسات حقوؽ 
اإلنساف لمطالبة الرئيس 
محمود عباس بإبعاد 
المؤسسات القضائية عف 

 التجاذبات السياسية.

- 

 

 

 

 

العالقات العامة 
 واإلعالـ

 عدد المخاطبات

تحديد اإلجراءات 
نيا والخطوات التي مف شأ

تقبؿ أي تغيير في العمؿ 
بسيولة وُيسر دوف أي 

 معيقات في العمؿ.

التوعية المستمرة لمعامميف 
في النيابة العامة عف 
ثقافة التغيير وأىداؼ 
التغيير والتي مف شأنيا 

 تطوير العمؿ.

أعضاء 
وموظفي 

 النيابة العامة

التخطيط 
 والتطوير

عدد المقاءات 
والنشرات 

 بالخصوص.

النيابة العامة االىتماـ ب
مف خالؿ رفدىا بالموارد 
البشرية والمالية لمواكبة 
 العمؿ وتحقيؽ األىداؼ.

عقد المقاءات المستمرة 
مع ديواف الموظفيف العاـ 
ووزارة المالية لتوفير 

 االحتياجات الضرورية.

 النائب العاـ -

الشؤوف اإلدارية 
 والمالية

تقارير المقاءات 
 ومخرجاتيا.
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 والمالحقالمراجع 
 قائمة المصادر والمراجع أوال: 

 ثانيا: المالحؽ 
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 المراجع

 القرآن الكريم أواًل:

 ثانيًا: القوانين

 ـ1979قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العسكري الفمسطيني لعاـ  .1
 ـ1999لسنو  3قانوف تنظيـ مينة المحاماة رقـ  .1
 ـ2005لسنة  1قانوف مكافحة الفساد المعدؿ رقـ  .3
 .2001( لسنة 3ف اإلجراءات الجزائية الفمسطينية رقـ)قانو  .4
 .2002( لسنة 1قانوف السمطة القضائية رقـ) .5

 ثالثًا: الكتب والمراجع

 في والمساءلة والشفافية النزاىة ،(2010) "أماف" والمساءلة النزاىة أجؿ مف االئتالؼ .1
 .فمسطيف اهلل، راـ ،الفساد مواجية

 المستدامة والتنمية يدالرش الحكم(: 1999)الدولي البنؾ .2
 زىراف دار ،العربي الوطن في سياسيا االقتصادية التنمية(:2008)رشيد فارس البياتي، .3

 .األردف والتوزيع، لمنشر
 . األردف عماف، لمنشر، الوراؽ مؤسسة ،العممي البحث مناىج(. 2006) موفؽ الحمداني، .4
 .القاىرة الجامعية، عرفةالم دار ،2 ج ،السياسية التنمية(:2004)الحميد الزيات،عبد .5
 .عماف ،1ط والتوزيع، لمنشر المسيرة دار ،العمل أخالقيات(. 2009) بالؿ ،السكارنة .6
 مركز ،العربية التنمية استدامة في الراشد الحكم مقومات(: 2004) نوفؿ الشيواف، .7

 العراؽ الموصؿ، جامعة اإلقميمية، الدراسات
 .وائؿ،األردف ،دار2،طاإلدارية التنمية(: 2002)موسى الموزي، .8
 دار ومطبعة مكتبة ،فمسطين في وتطبيقاتيا الرشيد الحكم إدارة(. 2012) نافذ المدىوف، .9

 .فمسطيف غزة، المنارة،
 العممية واالقتصادية المالية األزمة في واإلفصاح الشفافية (:2009)المنعـ عبد المشاط، .10

 .القاىرة ،مصر عمى وتأثيرىا
 اإلسالمية الشئوف ،وزارةوالرعية الراعي إصالح في شرعيةال السياسة(: 1998)تيمية بفا .11

 .السعودية العربية المممكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاؼ
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 مكتبة ،وسمم( عميو اهلل صمى) النبي عيد في المدينة مجتمع(: 1994)اكـر العمري، .12
 السادسة. الطبعة والحكـ، العموـ

 أجؿ مف االئتالؼ ،1ط ،كافحتوم وطرق أسبابو: الفساد(: 2004) أحمد دية، أبو .13
 .اهلل راـ والنزاىة، المساءلة

 الكتاب دار تدمري، السالـ عبد عمر تحقيؽ ،ىشام بن سيرة (:1990)بف ىشاـ .14
 .العربي

 لحقوؽ المستقمة الفمسطينية الييئة ،العامة النيابة حول تقرير(: 1999)محمود شاىيف، .15
 .القانونية التقارير سمسمة المواطف،

 ،الجزائر في المحمية اإلدارة قدرات بناء ومشكمة الراشد الحكم(:2007) مديفبو  طاشمة، .16
 .الجزائر بسيكدة، جامعة

17. ،  لمدراسات اإلمارات مركز ،والعولمة الحكم إدارة ،(2006) إبراىيـ فريد عالكـو
 .المتحدة اإلمارات والبحوث،

 لتأصيل عدوقوا أسس اإلسالم في الرشيد الحكم مبادئ(: 2009)لؤي الباقي، عبد .18
 .معاصرة إسالمية ديمقراطية وبناء

 الدولي المركز ،لممعرفة العممية األسس مفاىيم الحوكمة،(: 2004) سامح فوزي، .19
 .ة،القاىرةستراتيجياال و المستقبمية لمدراسات

 العمـو سمسمة ،المدني لممجتمع العربية ، المؤسسةالحكم الرشيد (:2008)أماني قنديؿ، .20
 .القاىرة لمكتاب، العامة العربية الييئة ،االجتماعية

 ،الجزائر في المستدامة التنمية ومستقبل الراشد الحكم(:2008) عمراني كربوسة، .21
 .الجزائر بيسكرة، خضر، محمد جامعة

 ،(وآخروف)الشطي إسماعيؿ كتاب في ،الصالح الحكم مفيوم(:2004)حسف كريـ، .22
 .العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت العربية، البالد في الصالح والحكـ الفساد

 الحكومية الخدمات تحسيف مشروع ،الرشيد الحكم حول إرشادي دليل غادة، لطفي، .23
 .األردنية الجميورية عماف، لممواطنيف، المقدمة

 من وغيرىا مصر في الجنائية اإلجراءات قانون تطور(: 1966)محمود مصطفى، .24
 .العربية 2 النيضة دار ،العربية الدول

 لمحاربة الحديثة االتجاىات الفساد، ومواجية مقاومة ميارات(: 2007) محمد ىالؿ، .25
 .القاىرة والتنمية، األداء تطوير مركز ،الفساد
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 التنمية عمى العولمة مخاطر ،لمبيع ليس العالم(: 2003)عمي محمد باتر وردة، .26
 . والتوزيع لمنشر األىمية: ،األردف1ط المستدامة،

 رابعا: الدوريات والمجالت

 مجمة ،"الراشد الحكم خالل من الدولة قوة قياس(: 2005)غالـ جمطي و عزي راألخض .1
 .21 الع اإلنسانية، العموـ

 مؤتمر ،(والطموح الواقع بين) العدالة تجسيد في العامة النيابة دور(:2005)احمد البراؾ .2
 المركز العدالة، تجسيد أداة الفاعمة والمحاماة النزيو القضاء األوؿ، الفمسطيني العدالة 3

 ".مساواة"والقضاء المحاماة الستقالؿ الفمسطيني
 قضايا مع التعامل والقضاء في النيابة دور واستقاللية فعالية ،(2016) بكر التركماني، .3

 .فمسطيف غزة، والسياسة، اإلدارة ألكاديمية مقدمة عمؿ ورقة غزة، قطاع في الفساد
 واقع ،والتنفيذية القضائية سمطتينبال العامة النيابة عالقة(: 2004)احمد الدمنيوري، .4

 الستقالؿ الفمسطيني المركز والقضائية، التنفيذية بالسمطة وعالقتيا الفمسطينية العامة النيابة
 .اهلل راـ ،(مساواة) المحاماة

 الدولية، السياسة مجمة ،”الثالث العالم وديون الدولية المؤسسات(:1986)نور محمد السيد .5
 .86 ع ة،ستراتيجيواال السياسية لمدراسات األىراـ مركز القاىرة،

 الفمسطينية العامة النيابة واقع ودورىا، العامة النيابات أنواع(: 2004)عصاـ العابديف، .6
 والقضاء، المحاماة الستقالؿ الفمسطيني المركز ،والقضائية التنفيذية بالسمطتين وعالقتيما

 .مساواة
 الفكر دار ،(مقارنة دراسة) العامة نيابةلم القانوني المركز(: 2004)عيد الغريب،محمد .7

 .القاىرة العربي،
 اإلصالح عف حديث" المقيور وآىات القير، جبروت ،(2005) الديف عز المواج، .8

، ليبيا صحيفة". والديمقراطية  .أكتوبر 9. ليبيا اليـو
 ،فمسطين في واالستثنائية والمتخصصة العامة النيابة(: 1995)أحمد القاضي،،المبيض .9

 .1ط فمسطيف، غزة، المحوسبة، لمخدمات الزىراء دار مقارنة، ةدراس
 لمدراسات غزة مركز ،الرشيد الحكم ومعايير مفيوم(: 2017)كامؿ طو، أبو .10

 .اتستراتيجيواال
 مركز: ،بيروت1ط ،والديمقراطية العربي الخميج(: 2002)وآخروف الرحمف عبد أسامة، .11

 .2002 العربية، الوحدة دراسات
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 ،المستدامة البشرية التنمية لخدمة الحكم إدارة(:1997) اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج .12
 .اإلنمائي المتحدة األمـ لبرنامج العامة لمسياسات وثيقة

 األوسط، شؤوف مجمة ،عالمي مدني مجتمع وظيور الدولة(: 2001)النور عبد عنتر بف .13
 .107 الع االستراتيجية الدراسات مركز

 في الحكم إدارة تحسين ،(2004) واالجتماعية االقتصادية يةالتنم حوؿ المعمومات بنؾ .14
 .المغرب ،أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 دراسات مركز: ،بيروت1ط ،العربي الوطن عمى وتداعياتيا العولمة(: 2003)احمد ثابت .15
 .العربية الوحدة

 نظرية، إشكاليات ،والمجتمع الدولة شؤون إدارة مفيوم(:1999)شعراوي سموى ،جمعة .16
 .بيروت،249 ع العربي، المستقبؿ

 وتحقيق اإلداري الفساد مكافحة في الراشد الحكم دور(: 2005)العزيز عبد خيرة، .17
 الجزائر الثامف، الع المفكر، مجمة ،اإلداري الترشيد متطمبات

 المستقمة الفمسطينية الييئة ،الفمسطينية العامة النيابة حول تقرير(: 199)محمود شاىيف، .18
 .هللا راـ طف،الموا لحقوؽ

 ،(مقارنة دراسة)  الجزائية اإلجراءات مبادئ شرح في الوسيط(: 2004)نبيو صالح، .19
 .القدس جامعة والتوزيع، لمنشر الثقافة دار ،مكتبة1ج
 المحاكمة عمى السابقة المرحمة في ودورىا العامة لنيابةا(: 2004)اشرؼ الحميد، عبد .20

 .القاىرة عربية،ال النيضة ،دار1ط ،(مقارنة تحميمية دراسة)
 وآثارىا الدولية لممنظمات وفقاً  االقتصادي التكييف برامج ،(2005)العزيز،يوسؼ عبد .21

 العمـو سمسمة العممية، والبحوث لمدراسات تشريف جامعة مجمة ،النامية الدول عمى
 .2 الع( 27) المجمد والقانونية االقتصادية

 في اإلنسان وحقوق قراطيةالديم نحو وتطمعات آفاق(: 2002)غالب المعطي، عبد .22
 .والنشر لمدراسات سنوي: ،سوريا1،طالعربي الوطن

 العربية. الدوؿ جامعة العربي، العالـ شؤوف مجمة ،العربي النظام(: 2004:)ماجد كيالي .23
 الباحث مجمة،الديمقراطي الفعل أساس السياسية المشاركة(:2010) شريفة ماشطي .24

 (10) ع)االجتماعي
 الوطن في اإلنسان وحقوق والمشاركة الشرعية إشكالية(: 2000)كامؿ ثامر محمد، .25

 .251الع العربي، المستقبؿ ،العربي
 في قراءات -األردن في القانون سيادة (:2007المدني) المجتمع لتنمية الحياة مركز .26

 .األردف المدني المجتمع لتنمية مركز الحياة ،الشباب متناول



 

 
161 

 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

 دار ،(مقارنة دراسة)الشرعية عمى العام دعاءاال رقابة(: ت.ب)محمد هلل،ا عبد معروؼ، .27
 .بغداد المعارؼ،

 البصيرة، مجمة ،الفساد مكافحة وآليات الصالح الحكم(:2005)الرزاؽ عبد مقري، .28
 .10الع والتوزيع، لمنشر الخمدونية الجزائر،دار

 صالح مركز مجمة ،اإلسالمي المنظور في الرشيد الحكم(: 2009)الديف بياء منصور، .29
 الثالثوف. و التاسعالعدد  – عشرة الثالثة السنة ،األزىر جامعة ،اإلسالمي قتصادلال كامؿ
 :رسائل الماجستير والدكتوراه: خامساً 

 لدى التنظيمي االلتزام في وأثرىا الرشيد، الحكم معايير تطبيق واقع(. 2017) عالء البنا، .1
 والسياسة اإلدارة ةأكاديمي ماجستير، رسالة ،الحكومية غير المستشفيات في العاممين
 .فمسطيف غزة، العميا، لمدراسات

–دور الحكم الرشيد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية  (.2013بوزيد، سايح ) .2
 ، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة تمسماف، الجزائر.حالة الجزائر

 في لحكوميةا والمساءلة الشفافية دور( : 2010) بادي بف عموش بف فارس السبيعي، .3
 نايؼ جامعة منشورة، غير دكتوراة رسالة ،الحكومية القطاعات في اإلداري الفساد من الحد

 .األمنية لمعموـ العربية
 السعودية الجامعات في اإلدارية الشفافية مراعاة درجة(: 2009) مبارؾ بف سالـ الشمري، .4

 .األردف يرموؾ،ال جامعة منشورة، غير دكتوراة رسالة ،تواجييا التي والصعوبات
 في والتعميم التربية وزارة في اإلدارية بالشفافية االلتزام درجة(: 2007) حمود غنيـ الطشة، .5

 :ُعماف عماف، جامعة منشورة، ماجستير رسالة ،فييا العاممين نظر وجية من الكويت دولة
 ،محكـ بحث ،إسالمي منظور من واالستقرار والعدالة النمو(. 2013) محمد العجموني، .6

 .تركيا اسطنبوؿ، اإلسالمي، والتمويؿ لالقتصاد التاسع العالمي المؤتمر
 التنمية لتحقيق القضائية السمطة في الرشيد الحكم تطبيق دور(. 2017) حاتـ الكردي، .7

 .فمسطيف غزة، العميا، لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،المستدامة
 مجمة ،األموال غسيل ظاىرة مكافحة في الداخمية الرقابة دور ،(2012) بشرى المشيداني، .8

 .العراؽ بغداد، جامعة واالقتصاد، اإلدارة
 منظمات في الرشيد الحكم(. 2012) المدني المجتمع دعـ برنامج لمتنمية، األمريكية الوكالة .9

 .العربية مصر جميورية القاىرة، المتدرب، دليؿ – المدني المجتمع
 كمية الخميؿ، جامعة،فمسطيف ،الجيدة الحوكمة معايير تطبيق(:2008)اسالـ بدوي، .10

 .ماجستير رسالة،العميا الدراسات
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 رسالة ،األردنية الوزارات مراكز في الشفافية تطبيق مدى(: 2004) فؤاد مناؿ دعيبس، .11
 .إرب: اليرموؾ جامعة منشورة، غير ماجستير

 فمسطين في العمومية دعوىال إقامة في العامة النيابة دور ،(2011) محمود صعابنة، .12
 فمسطيف. الوطنية، النجاح جامعة ،ماجستير رسالة مقارنة، دراسة –
 ،ماجستير رسالة ،عبده محمد لإلمام السياسي الفكر(: 1977)احمد محمد العاطي عبد .13

 .القاىرة جامعة ،السياسية والعموـ االقتصاد كمية
شكالية الجزائر في الرشيد الحكم ،(2012) حسيف القادر، عبد .14  ،المحمية التنمية وا 

 .الجزائر بمقايد، جامعة السياسية، والعموـ الحقوؽ كمية ،(منشورة غير) ماجستير رسالة
 الحكم معايير تحقيق في واإلدارية المالية الرقابة ديوان دور(. 2016) إبراىيـ قويدر، .15

 العميا، لمدراسات اسةوالسي اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،الفمسطينية الوزارات في الرشيد
 .فمسطيف غزة،

 في اإلداري باألداء وعالقتيا الرشيد الحكم معايير تطبيق واقع(. 2013) سمير مطير، .16
 غزة، العميا، لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،الفمسطينية الوزارات
 .فمسطيف

 في الرشيد الحكم تعزيز في القضائية السمطة دور(. 2014) أشرؼ اهلل، نصر .17
 .فمسطيف غزة، العميا، لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،فمسطين

 الرشيد الحكم لمعايير الخاص القطاع منظمات تطبيق مدى(: 2015)  نيمة ىممو، .18
 العميا، لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،الدولة إدارة تعزيز في ودورىا

 .فمسطيف ة،غز 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أسماء المحكمين لالستبانة

 التخصص الصفة االسم م.

 القانوف أستاذ مشارؾ د. محمد النحاؿ .1

 القانوف أستاذ مساعد د. نافذ المدىوف .2

 القانوف أستاذ مساعد يؿ جبرد. إسماع .3

 اإلدارة أستاذ مساعد د. محمود الشنطي .4

 اإلدارة أستاذ مشارؾ الدجنيد. أنور  .5

 اإلدارة أستاذ مساعد د. نبيؿ الموح .6

 القانوف أستاذ مساعد د. رائد قنديؿ .7

 اإلدارة أستاذ مساعد د. ناجي الظاظا .8

 ةاإلدار  أستاذ مساعد د. أيمف راضي .9

 السوداف –اإلدارة  أستاذ دكتور أ.د. محمد المغربي . 10
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 االستبانة
 خصائص العاممين .1

 :االستبانةات محاور وفقر  .1

التكـر بوضع  محافظات غزة، يرجى النيابة العامة فيفيما يمي مجموعة مف العبارات الخاصة بمعايير الحكـ الرشيد في 
 ( أماـ اإلجابة المناسبة في المكاف المناسب بعد قراءة العبارات التالية:عالمة )

 السؤال م.
 بدرجة 

 كبيرة جداً 

 بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

جة بدر 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

 :النيابة العامة: واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في أوالً 

 المعيار األول: المشاركة

      .طنيفاسياسة الباب المفتوح مع المو  لنيابة العامةتتبنى ا  .1

     يتـ التنسيؽ المنظـ والمشترؾ بيف النيابة العامة والمؤسسات ذات   .2

 أنثى ذكر الجنس

 دكتوراه ماجستير سبكالوريو  دبمـو فأقؿ المؤىل العممي

 ابةمعاوف ني وكيؿ نيابة رئيس نيابة نائب عاـ/مساعد  المسمى الوظيفي

 موظؼ         رئيس قسـ          مدير/ رئيس قمـ

 سنوات 10إلى أقؿ مف   5مف                   سنوات 5أقؿ مف  سنوات الخدمة

 سنة فأكثر 15 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف            

 سخاف يون الوسطى غزة الشماؿ مكان العمل

 رفح
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 .لمجمس األعمى لمقضاء، المعيد العالي لمقضاء(العالقة)وزارة العدؿ، ا

      تتبنى المستويات العميا رؤية مشتركة توحد جيود العامميف حوليا  .3

      واالقتراحات والرد عمييا. ىسة الشكاو رابدلنيابة العامة تيتـ ا  .4

      اح المجاؿ لمجميع مف كال الجنسيف لممشاركة في صناعة القرار.سيتـ إف  .5

      .ترعى النيابة العامة األفكار والطاقات اإلبداعية لتحقيؽ أىدافيا  .6

 سيادة القانونالمعيار الثاني: 

      المواطنيف كافة. عمى نيابة العامةطبؽ القانوف في اليُ  .1

      ُتطبؽ النيابة العامة مبدأ الثواب والعقاب عمى جميع العامميف دوف تمييز. .2

      .خاصة بيا ولوائح داخمية أنظمة ة العامةنيابتمتمؾ ال .3

4. 
وفقًا لألنظمة اإلجراءات والمعامالت الداخمة بأعماؿ النيابة العامة تتـ جميع 

 الخاصة بيا.
     

      .العامميفبنتائج تقييـ  نيابة العامةترتبط المكافآت والترقيات في ال .5

      عمف لممواطنيف.وب ومُ مكت ىنظاـ شكاو  نيابة العامةوجد في اليُ  .6

7. 
تضمف القوانيف والتشريعات المتعمقة بعمؿ النيابة العامة الحماية الكافية 

 لحقوؽ اإلنساف.
     

 المعيار الثالث: الشفافية

1.  
، وُتزود أي بشكؿ دوري وعمني اإلدارية والماليةتقاريرىا  النيابة العامةتنشر 

 جية معنية بالمعمومات.
     

      تقارير دورية عف أداء أعضاء النيابة العامة وموظفييا في العمؿ. تُنشر  .2

3.  
تتضمف كافة المعمومات والخدمات  لمنيابة العامة صفحة إلكترونية ُيوجد

 .المطموبة
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 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

 السؤال م.
 بدرجة 

 كبيرة جداً 

 بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

      القيـ الدينية واألخالقية في محاربة الفساد. عزيزبت نيابة العامةتقـو ال  .4

      .تقديـ الشكاوى لممواطنيفيوضح آليات  إجراءات دليؿ يتوفر  .5

      نمط االنفتاح والوضوح في تعامميـ مع اآلخريف. رؤساء العمؿيتبنى   .6

      .خططيا وبرامجيا التي تنوي تنفيذىاتفصح النيابة العامة عف   .7

 ار الرابع: االستجابةالمعي

      العامميف بشكؿ منظـ.اإلجراءات الالزمة لتمبية احتياجات  لنيابة العامةتضع ا  .1

2.  
المواطنيف بشكؿ اإلجراءات الالزمة لتمبية احتياجات  لنيابة العامةا تبنىت

 منظـ.
     

      كرامة المواطنيف. وصوف بيئة عمؿ تضمف احتراـ نيابة العامةتوفر ال  .3

      .العامميفبيئة عمؿ تضمف احتراـ كرامة نيابة العامة ال وِجدتُ   .4

 المعيار الخامس: التوافق

      .في النيابة العامة بطريقة ديمقراطيةيتـ اتخاذ القرارات   .1

      .آراء العامميفالتفاوض لتوفيؽ  نيابة العامةتدعـ ال  .2

3.  
قبؿ تنفيذ  تصاصجيات االخاجتماعات خاصة مع  نيابة العامةتعقد ال

 لتقريب وجيات النظر.نشطة البرامج واأل
     

      .مستوياتيـ اإلداريةغـ فييا ر عمى التوافؽ بيف العامميف  لنيابة العامةتؤكد ا  .4

     .أىدافياضماف تحقيؽ ل نيابة العامةيتيح تطبيؽ مبدأ التوافؽ في ال  .5
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 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

 السؤال م.
 بدرجة 

 كبيرة جداً 

 بدرجة 

 كبيرة

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

 المعيار السادس: العدل والمساواة

      .تولي النيابة العامة االىتماـ والرعاية لجميع موظفييا دوف تمييز  .1

2.  
إتاحة فرص متساوية لمجنسيف في رقية في النيابة العامة الت نظاـ يتضمف

 المنافسة.
     

      .بالنيابة العامةاتب واألجور يوجد عدالة ومساواة في نظاـ الرو   .3

4.  
يتوفر في النيابة العامة ترتيبات خاصة لمتعامؿ مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة.
     

      .تحتـر النيابة العامة حقوؽ العامميف فييا بغض النظر عف االنتماء السياسي  .5

 المعيار السابع: الكفاءة والفعالية

      أىدافياالمتاحة لتحقيؽ والمادية البشرية  الموارد لنيابة العامةتستثمر ا  .1

      .تحرض النيابة العامة عمى جودة الخدمات المقدمة لممواطنيف  .2

3.  
بزيادة الجوانب الثقافية والمعرفية لطاقميا العامؿ مف خالؿ  لنيابة العامةتيتـ ا

 برامج تطوير خاصة.
     

      .مع إمكانياتياتتناسب الخدمات التي تُقدميا النيابة العامة   .4

      بشكؿ دوري.النيابة العامة يتـ تقييـ انجازات   .5

      يتمتع العامميف في النيابة العامة بدرجة مناسبة مف الكفاءة  .6

 المعيار الثامن: المساءلة

      يتوفر نظامًا مناسبًا لمرقابة والمساءلة في مختمؼ المستويات اإلدارية.  .1
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 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

 السؤال م.
 بدرجة 

 يرة جداً كب

 بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

      .المواطنيف واالستماع إلييـالستقباؿ  نيابة العامة البيئة المناسبةتوفر ال  .2

3.  
يستطيع أي موظؼ اإلبالغ عف أي مخالفة وفؽ تسمسؿ واضح يضمف 

 سالمتو وحمايتو ويعاقب الفاعؿ حسب القانوف.
     

4.  
درجة مف القناعة لدى العامميف في النيابة العامة بعدالة تطبيؽ ُيوجد 

 .الجزاءات بحقيـ
     

5.  
ُتعتبر األحكاـ التأديبية لقانوف السمطة القضائية كافية لمساءلة أعضاء النيابة 

 العامة عف أي مخالفات صادرة منيـ.
     

      .والنزاىة تمتاز لجاف التحقيؽ مع العامميف في النيابة العامة بالكفاءة  .6

7.  
يرفض العامموف لممجوء لمظاىر الفساد رغـ تدني مستوى رواتبيـ وعدـ 

 صرفيا بشكؿ منتظـ.
     

 المعيار التاسع: الرؤية اإلستراتيجية

1.  
موضحة فييا رؤيتيا خطة إستراتيجية واضحة ومفصمة  نيابة العامةتمتمؾ ال
 .ورسالتيا

     

2.  
شراكيـ في يتـ عقد ندوات وجمسات حوار مع  الفئات المستيدفة ومشاورتيـ وا 
 تحديد األولويات ووضع الميزانية.

     

      منبثقة مف الخطة اإلستراتيجية. نيابة العامةتوجد خطة تشغيمية واضحة لم  .3

4.  
بتحديد الفرص والمخاطر التي مف شأنيا التأثير عمى  نيابة العامةتقـو ال

 أنشطتيا المستقبمية.
     

5.  
ستراتيجيتيا لضماف استمرارية تقديـ إلى  يابة العامةنال سعىت تعديؿ أىدافيا وا 

 الخدمات.
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 ةواقع تطبيق النيابة العام

 م الرشيدلمعايير الحك

 السؤال م.
 بدرجة 

 كبيرة جداً 

 بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

      تشارؾ المستويات اإلدارية المختمفة في بناء الخطة اإلستراتيجية.  .6

7.  
 تيامنظومة مف اإلجراءات والسياسات لتحقيؽ رؤي عامةنيابة اليتوافر لدى ال

 .تياورسال
     

      يتسـ عمؿ النيابة العامة بالجدية في تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية.  .8

 في تطبيق الحكم الرشيدوالمعيقات التي تواجو النيابة العامة الصعوبات ثانيًا: 

      االنقساـ السياسي الفمسطيني الداخمي.   .1

      معايير الحكـ الرشيد.العامميف في النيابة العامة بؼ وعي ضع  .2

      في تحديد األولويات.العميا خمؿ لدى اإلدارة  \ .3

      التغيير بشكؿ عاـ. الخشية مف  .4

      .نيابة العامةسيطرة الرجؿ الواحد عمى ال  .5

      المالية.البشرية و محدودية الموارد   .6

      وتقوقعيا الداخمي. نيابة العامةانغالؽ ال  .7

      النيابة العامةالمتعمقة بوالقوانيف القيود القانونية التي تفرضيا التشريعات   .8

      ثقافة البيروقراطية السمبية.  .9
 

استقطاعكم ىذا الوقت من عممكم لتعبئة االستبانة، آماًل أن يجعل ذلك تعاونكم و لكم  أخيرًا نشكر
 اهلل، وأن تكون ىذه المعمومات داعمة لعمل النيابة العامة،في ميزان حسناتكم إن شاء 

 واهلل ولي التوفيق،،، 
 محمد إبراىيم )الشنطي( /أخوكم الباحث

 






