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أ

شكر وتقدير
يسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف كالتقدير إلى كؿ مف قدـ جيدا في إبراز ىذه الرسالة إلى
حيز الكجكد.

كىنا ابدأ برد الفضؿ إلى أىمي كأصدقائي كزمالئي فأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ليـ.

جزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى أساتذتي ،األستاذ عيسى مناصرة مشرؼ الرسالة ،لما بذلو مف جيد
مميز كمتابعة حثيثة في إشرافو عمى إعداد ىذه الرسالة ،فقد كاف لمالحظاتو كتكجيياتو كارشاده عظيـ

األثر إلخراج ىذه الرسالة إلى حيز الكجكد.

إلى الكادر التعميمي في جامعة القدس كالى الجند الذيف ساىمكا كيساىمكا في تخريج جيؿ بعد جيؿ.
ج ازىـ اهلل كؿ خير
كاهلل كلي التكفيؽ

ضحى إبراىيم نمر حمد اهلل

ب

الملخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع اإلصالح اإلدارم في المؤسسات األمنية الفمسطينية كالتعرؼ عمى مدل

تطبيؽ ىذه المؤسسات لمفاىيـ اإلصالح اإلدارم ،كاستخدمت الباحثة المنيج االستكشافي مف خالؿ
استخداـ أسمكب الدراسة الميدانية كاستخداـ المقابمة كالمالحظة كأداتيف لجمع المعمكمات ،كشممت إدارة

المقابمة عمى مقابالت شخصية مع عدد ( )5مبحكثيف كاف احدىما مف قيادة الصؼ األكؿ مف األمف
الكقائي الفمسطيني ،كمدير مؤسسة ديكاؼ لمرقابة عمى القكات المسمحة ،كمدير عاـ الييئة المستقمة لحقكؽ
اإلنساف ،كمدير عاـ التدريب في ك ازرة الداخمية ،كالنائب العاـ العسكرم في ىيئة القضاء العسكرم،

باإلضافة إلى ما تمكنت الباحثة مف جمعو مف معمكمات كبيانات كمالحظتيا الشخصية.

كتكصمت الدراسة إلى انو يكجد متابعة عالية ألداء العامميف في جياز األمف الكقائي ،كيتكفر لدل الجياز

أدكات رقابية جيدة .كما يتـ إعداد التقارير الدكرية عف سير العمؿ كاإلجراءات لكؿ مكظؼ كلكؿ دائرة،

كما تعتبر مجالس التأديب فاعمة كمطبقة بدرجة عالية في جياز األمف الكقائي ،ككجدت الدراسة أف ىناؾ
قصكر كاضح في المنظكمة التشريعية كعدـ كجكد أنظمة كلكائح تنفيذية كتفسيرية لمقكانيف الناظمة لعمؿ
األجيزة األمنية ،سيما قانكني األمف الكقائي كالمخابرات العامة.

كما تكصمت الدراسة إلى أف كافة أفراد جياز األمف الكقائي يخضعكف لمتدريب كالتأىيؿ األساسي عند
بداية التحاقيـ بالجياز ،كيتـ ضبط العامميف في جياز األمف الكقائي مف خالؿ نظاـ إدارم صارـ يحدد

مكاعيد العمؿ كاإلجازات كانجاز الميمات كالتقييـ كالتكصية بشأنيا ...الخ ،كلكف صناديؽ الشكاكم غير
فعالة .كما يكجد لجياز األمف الكقائي كغيره مف األجيزة قكانيف خاصة بو كبعممو كالرقابة عمييا ،كمحاسبة
كمحاكمة المخالفيف مف أعضائو كقانكف الخدمة في قكل األمف كقانكف األمف الكقائي كقانكف المخابرات

العامة كقانكف العقكبات الثكرم.

كتكصمت أيضا إلى أف مف أىـ أسس اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية الفمسطينية ىك كجكد غرفة
العمميات المشتركة عمى مستكل الكطف كالغرفة المشتركة عمى مستكل المحافظات ،كاف التكنكلكجيا كأحد

أسس اإلصالح اإلدارم أصبحت تستخدـ بدرجة كبيرة في جياز األمف الكقائي ،فأصبح يكجد دكائر
مختصة بالتكنكلكجيا في الجياز ،كىناؾ فرؽ مدربة مف العامميف عمى درجة عالية مف الكفاءة ،ككذلؾ يتـ
إتباع نظاـ التفكيض في الصالحيات داخؿ جياز األمف الكقائي ،كذلؾ في األمكر التي يمكف فييا

التفكيض.

ج

أما بخصكص الحكافز فانو يكجد نظاـ مكحد لذلؾ ،ككذلؾ قانكف الترقيات كاالبتعاث كزيادات الركاتب

كتأخير الرتب...الخ ،إضافة لذلؾ يكجد معايير تعييف كاضحة في الجياز ،فيتـ طمب التعيينات بداية بناء
عمى حاجة كمصمحة الجياز ،كمراعاة لمشركط الكاجب تكفرىا لمقدـ الطمب.

كمف أىـ جكانب اإلصالح اإلدارم أيضا تحييد االنتماءات الحزبية في عممية التعييف في الجياز ،بعيدا

عف االنتماءات كالميكؿ السابقة لما تخمقو مف إشكاليات في العمؿ كتؤثر عمى مكاقؼ كاتجاىات العامميف.

كتكصمت الدراسة أيضا إلى انو ال يكجد تضخـ في الجياز ،كاف إعداد أفراد الجياز العالية ىي بسبب

الكضع الفمسطيني الخاص في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،كخاصة التنصيؼ لممناطؽ الفمسطينية A-B-C

كصعكبة الكصكؿ لبعض المناطؽ األمر الذم يستمزـ األمر تنسيؽ امني مسبؽ مع الجيات اإلسرائيمية

مما يستدعي تكفر أفراد لألجيزة األمنية في ىذه المناطؽ بشكؿ دكرم كثابت.

كأخي ار تعتبر عممية اإلصالح اإلدارم في المؤسسة األمنية عممية تشترؾ بيا كافة أجيزة المؤسسة األمنية،
فيي ال تقتصر عمى جياز دكف آخر ،ككميا تحت مظمة ك ازرة الداخمية الفمسطينية ،فالك ازرة ىي مف

تصادؽ عمى الق اررات كتقترح القكانيف كاألنظمة لكؿ جياز ،فمثال قانكف التقاعد المبكر الخاص بالقطاع

األمني ىك مف أدكات اإلصالح اإلدارم الذم أدل إلى إصالح الييكؿ التنظيمي الخاص بالمكارد البشرية.
كأكصت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا العمؿ عمى إصدار المكائح التنفيذية لكؿ قكانيف األجيزة األمنية

لكي يتـ تسييؿ فيـ نصكص كبنكد ىذه المكاد كالقكانيف ،كبالتالي عدـ كقكع لبس في تفسيرىا بناء عمى
االجتيادات الشخصية لألفراد .إضافة إلى العمؿ عمى تحديث القكانيف القديمة التي ال زاؿ العمؿ بيا حتى

كقت إجراء ىذه الدراسة ،ككف ىناؾ نصكص كمكاد كثيرة فييا ال تتناسب كال تصمح لطبيعة عمؿ األجيزة
األمنية في الكقت الراىف كيتعارض بعضيا مع القانكف األساسي ككذلؾ مع قانكف الخدمة في قكل األمف

أك عمى األقؿ يجب تحديثيا لمكاكبة التطكرات العالمية كالمحمية.
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Abstract:
The study aims to determine the reality of administrative reform in the Palestinian security
institutions. The preventive security service is used as a sample that resembles the reality of
reform in the security sector. As well as, to identify the extent to which these security
institutions and their bodies apply the concept of administrative reform. The researcher uses
the analytical descriptive method by using the field study method and an interview as well as a
questionnaire.
The sample of the study includes five case studies: the first front line of the Palestinian
Preventive Security. In addition to the Decaf Foundation director for armed forces
supervision, the general Director of the independent commission Human Rights, the General
Director of Training at the Ministry of Interior, and the military general prosecutor of the
military prosecution.
The study find that there is a follow-up of the efficiency and performance of the staff in the
preventive security service. It has monitoring tools to measure human resource capabilities.
Periodic reports on the progress of work and procedures are also prepared for each employee
and preventive security service.
The study also finds that all members of the Preventive Security Service undergo basic
training and rehabilitation at the beginning of their enrollment in the system. Preventive
Security personal are controlled through an administrative system that determines work hours
and complaints funds, which is other kind of indirect control on the behavior of staff of the
device, they do not exist. Regarding security and policing bodies, there are laws for each body
that regulates its work. Regarding security and methods of accounting and control. However,
the study finds that there is a clear lack in the legislative system regarding the lack of
regulations and particularly in the Preventive Security and General Intelligence, which led to
an overlap of work, especially within the framework of internal security.
The study also finds that one of the most important basis of administrative reform in the
Palestinian security is the national joint operations room and the joint room at the governorate
level. Technology is one of the foundations of administrative reform that has been used to a
large extent in the preventive security service, and there are specialized departments in this
technology. There are trained teams of highly qualified workers, regarding the administrative
process in the security service. We find that the administrative mandate within this process
exists and is a method of the policy of this preventive security as well as other devices in order
to avoid the administrative concentration. As well as the nature of the Palestinian situation and
the division of the provinces, cities and villages, and the occupation of some of them. In
addition to, the absence of a real geographical continuity subject to full Palestinian
sovereignty. All this led to consider the delegation of powers as imperative in the work of all
the device and the preventive security service.
Regarding incentives and rewards, it represents an important tool of reform because it focuses
on the performance of the human resources, its control and the formation of a real motive for
ه

it. This exists in the law of service in the security forces a well as in the law that organized the
work of these devices. As well as the application of its image within the preventive security
when this question is asked to competent authorities during the interview. Promotions,
scholarships and salary increase are organized by laws, which are implemented by these
devices, expect the issue of performance. This means when a person finishes the specified
years in a certain rank he is promoted the other level or rank without taking into account the
performance of the employee. This constitutes a real failure regarding this matter. Regarding
recruitment in the security devices and the procedures related to it, we see the existence of
clear recruitment criteria in the Palestinian Preventive Security, appointment are initially
requested based on the needs and interest of the Palestinian Preventive Security, taking into
consideration the conditions that must be met by the applicant.
One of the most important aspects of administrative reform Is to neutralize partisan affiliations
according to the legal conditions related to recruitment in the Palestinian Preventive Security.
It does not prefer affiliations and political tendencies because they create problems in the work
and affect the attitudes of employees.
The study finds that the special Palestinian situation under the Israeli occupation, especially
the classification of the Palestinian areas as A-B-C and the difficulty of access to some areas,
which requires prior security coordination with the Israeli authorities, requires the availability
of personal of the security services in these areas consistently. This in turn requires increasing
the number of human resources of the Palestinian Preventive Security.
Finally, the administrative reform process in the Palestinian Preventive Security is a
comprehensive process for all the security institution's bodies. It is not limited to any other
device, all of which are carried out through the umbrella of the Palestinian Ministry of interior.
The Ministry approves the decisions and proposes laws and regulations for every security
device. For example, the early retirement law of the Palestinian Preventive Security is one of
the tools of administrative reform, which led to the reform of the structure of human resources
and reduce its number.
The study recommends, the need to work on the issuance of executive regulations for all the
laws of the Palestinian Preventive Security in order to facilitate the application and
understanding of the texts and the provisions of the laws governing the work of these device.
In order to avoid the confusion in its interpretation based on personal judgments. In addition
the need to update the old laws that are still in applicable until the time of the study, because
they include many texts and materials that are not suitable for the current time. Moreover,
some of them are contrary to the Basic law, as well as the law of the Palestinian Preventive
Security forces.
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تعريف المفاهيم
اإلصالح
اإلداري
تفويض
الصالحيات

"كؿ العمميات اليادفة إلى إعداد أجيزة اإلدارة في المنظمات بما في ذلؾ األفراد

كالمعدات كالكسائؿ ،إعدادا عمميا يجعؿ تحقيؽ الدكر االستراتيجي لمجياز اإلدارم
أم ار ليس ممكنا فحسب ،بؿ أم ار اقتصاديا أيضا (القريكتي)2001،
"أف يعيد صاحب االختصاص األكؿ بجزء مف اختصاصاتو إلى شخص آخر أك

ىيئة أخرل ،استنادا إلى بند دستكرم أك قانكني أك الئحي يأذف لو في ذلؾ".

كأيضا تخكيؿ الصالحيات في مجاالت مختارة إلى المرؤكسيف مع تحميؿ

المفكض المسؤكلية"( .العثماف)2003 ،
األمن:

األسس كالمرتكزات التي تحفظ لمدكلة تماسكيا كاستقرارىا ،كتكفؿ ليا القدرة عمى

تحقيؽ قدر مف الثبات كالمنعة كاالستق ارر في مكاجية المشكالت في مختمؼ

مناحي الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالغذائية كالصحية كالثقافية

كغيرىا مف المقكمات األساسية التي تقكـ عمييا الدكلة(القحطاني)2006 ،
األجيزة

المؤسسات المنكطة بالعمؿ عمى سيادة النظاـ كفرض ىيبتو في المجتمع( .آؿ

األمنية:

مزركع)0202 ،

الموائح

ىي المكائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية لتنفيذ األحكاـ التي يتضمنيا القانكف،

التنفيذية:

كىي بذلؾ تعد الصكرة األصمية لمكائح ألنيا تحقؽ حكمة منح السمطة التنفيذية

الييكل

ترتيب لمعالقات المتبادلة بيف أجزاء ككظائؼ التنظيـ ،كيشير ىذا المفيكـ إلى

الحؽ في إصدار المكائح( .الطماكم)1991 ،

 )2007

التنظيمي:

التسمسؿ اليرمي لمسمطة لغايات تحقيؽ األىداؼ بفاعمية"( .الف ار كالمكح،

السمطة:

القكة القانكنية أك الشرعية التي تمنح الحؽ لمرؤساء في إصدار األكامر لممرؤكسيف
كالحصكؿ عمى إمتثاليـ لمق اررات كتنفيذ األعماؿ المكمفيف بيا( .الحاج)2010 ،

ز

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1المقدمة
يعتبر بناء مؤسسات فاعمة عممية إدارية كتنظيميو تساىـ في ىيكمة كبناء مؤسسات الدكلة كأداء الخدمات

العامة فييا كتمبية احتياجات المجتمع في جميع مناحي الحياة الفكرية ،كالسياسية ،كاالجتماعية،

كاالقتصادية ،كالعممية ،كالتنمكية ،سعيا لخدمة المكاطنيف كتنظيـ كتسيير شؤكف الدكلة بكحداتيا المختمفة

كعمى كافة المستكيات كأداء كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة فييا.

إف اإلصالح يعتبر ىدفان مشركعان يسعى كؿ األفراد كالمؤسسات إلى تحقيقو كالكصكؿ إليو ،كيشمؿ
اإلصالح اإلدارم عمى جانبيف أكليما معالجة أكجو القصكر القائمة كاعادة التكازف التشغيمي كاألدائي

لممؤسسة كمعالجة االختالالت بينيما ،كثانييما معالجة األكضاع غير العادلة المتصمة بتكزيع الناتج

كالعائد ،كاف اإلصالح اإلدارم يعبر عف مضاميف تطكير الجكانب السمككية كالقكانيف كاألنظمة كاإلجراءات

كاليياكؿ التنظيمية بشكؿ شمكلي يربط بيف كمية الجياز اإلدارم كالخطط التنمكية الشاممة ،كييدؼ

اإلصالح اإلدارم إلى إحداث تغيير أك تحديث أك تطكير في اإلدارة العاممة لتكاكب المتغيرات كالتحديثات
التي أفرزتيا العكلمة كالثكرة التكنكلكجية كغيرىا مف المتغيرات( .البحيرم)2011 ،
كاف األمف ىك ركيزة بناء المجتمعات ،كدكف تحقيؽ األمف ال يكجد تنمية كتطكير لممنظمات كالدكؿ،

كيعتبر األمف مفيكـ كاسع ككثير األبعاد ،كتشمؿ أبعاده النشاط اإلنساني كاالقتصادم كاالجتماعي

كالسياسي كالثقافي كالفكرم ،كلذلؾ تتعدد مفاىيـ األمف بحسب النشاط الذم تختص فيو ،كنجد مصطمحات

كثيرة ضمف مفيكـ األمف كىي األمف االقتصادم ،كاألمف السياسي كاألمف الثقافي ،كاألمف العسكرم ،كامف

الدكلة ،كاألمف الجنائي ،كاف الحاجة لألمف ىي حاجة نفسية كاجتماعية ،فيك يساىـ في تكامؿ شخصية
اإلنساف كنمكىا نمكا سميما ،كيعزز ثقتو بنفسو كتكافقو االجتماعي كاندماجو بالجماعة التي ينتمي إلييا
كالمجتمع الذم يعيش فيو(حسف.)2014 ،
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كأصبحت المؤسسات األمنية المعاصرة تعيش في محيط بيئي سريع التطكر كالتغيير في شتى المجاالت
كمنيا اإلدارية الذم يحمؿ انعكاسات كبيرة مما جعؿ الدكؿ كخاصة دكؿ العالـ الثالث في صراع مستمر

إلصالح كتطكير مؤسساتيا األمنية ،كعميو أضحى التغيير كالتطكر سمة مف سمات ىذه المنظمات كحاجة
ممحة ليا حيث فرض عمييا تخطيطا كتكجييا مستمريف ،لمكاكبة التغيير العالمي ،حيث أضحى امف

المجتمع ىدفا استراتيجيا كجب الدفاع عنو كحمايتو .فاإلصالح اإلدارم يعكس الجيكد ذات اإلعداد

الخاص الذم ييدؼ إلى إدخاؿ التغييرات األساسية في أنظمة اإلدارية مف خالؿ اإلصالحات عمى مستكل
النظاـ جميعو أك تحسيف بعض المعايير الرئيسية كاليياكؿ( .الفرجاني)2008 ،

كيعرؼ اإلصالح في المؤسسة األمنية بأنو عممية مستمرة تمثميا منظكمة متكاممة مف السياسات العامة
المعمنة كغير المعمنة ،كاليادفة إلى تحقيؽ تغييرات في إدارة إعماؿ القطاع األمني إليجاد كضع جديد

ضمف مستكل أفضؿ مف الخدمة المقدمة كالكفاءة كالفاعمية في األداء.

كاف التغيرات الكبيرة التي تعيشيا السمطة الكطنية الفمسطينية بكافة مؤسساتيا األمنية كالعسكرية عمى كافة
األصعدة التنمكية كاإلصالح اإلدارم بما يشكمو مف تيديد كتحدم يقع عمى عاتؽ السمطة بشكؿ عاـ كعمى
عاتؽ المؤسسة األمنية بشكؿ خاص ،يتبيف انو ال يكجد بدائؿ كخيارات سكل المحافظة عمى امف المجتمع

الفمسطيني ،كالذم ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ إتباع استراتيجيات اإلصالح المناسبة( .الفرجاني،
.)2008

 2.1مشكمة الدراسة
تعاني العديد مف المؤسسات مف مشاكؿ إدارية كثيرة مما يؤدم إلى ىدر الجيد كالكقت كالماؿ ،كىذه
المشاكؿ اإلدارية تساىـ في ضعؼ السيطرة عمى المؤسسة كتدخؿ العامميف فييا كاإلدارات في عمؿ

بعضيا البعض ،كىذا ما يحدث في فمسطيف إذ تعاني أجيزة األمف الفمسطينية مف ىذه المشكمة ،مما خمؽ
حالة مف اإلرباؾ كتكرار العمؿ نفسو إضافة إلى إضاعة الكقت كالجيد كالماؿ كالصراع بيف ىذه األخيرة

كاإلدارات ،كينعكس ىذا سمبا عمى أداء عمميا كالذم بدكره يؤثر سمبا اتجاه خدمة األمف لممكاطف كالمجتمع

الفمسطيني كما يستشعره تجاه المؤسسات كاألجيزة األمنية في السمطة الكطنية الفمسطينية.

كبناء عميو تحاكؿ الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى عمؿ المؤسسة األمنية الفمسطينية كاألسباب

التي تسب ضعؼ العممية اإلدارية فييا كمف ثـ كيفية تطبيؽ رؤية اإلصالح اإلدارم كأدكات كمفاىيـ
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اإلصالح عمى ىذه األخيرة كما ىي المعكقات التي تقؼ أماـ عممية اإلصالح كالتطكر.كعميو فاف الباحثة

تكلي االىتماـ األكبر عمى مفاىيـ كأدكات عممية اإلصالح .إذ سيككف السؤاؿ الرئيسي في ىذه الدراسة

حكؿ كاقع عممية اإلصالح اإلدارم في قطاع األمف الفمسطيني.

 1.3مبررات الدراسة
اختارت الباحثة ىذه الدراسة بناء عمى المبررات التالية:


أىمية مكضكع اإلصالح اإلدارم ،كذلؾ لما يحدثو مف تنظيـ كادارة فاعمة لعمؿ المؤسسة األمنية
الفمسطينية.




عدـ كجكد تنظيـ إدارم كاضح يمثؿ المسار الذم يحكـ طبيعة العمؿ اإلدارم في المؤسسة األمنية.

التعرؼ عمى مدل التداخؿ في عمؿ األجيزة األمنية ،كالى أم مدل يكجد تنسيؽ فيما بينيا كىذا
التداخؿ كعدـ كجكد تنسيؽ كاؼ يحدث مشاكؿ عديدة كالتي تؤثر بالسمب اتجاه رضي كقبكؿ المجتمع

كالنظرة إلى ىذه األجيزة.


قمة الدراسات المنجزة في ىذا المكضكع ،كشح المعمكمات المتكفرة عف طبيعة عمؿ األجيزة األمنية

كحكؿ صالحياتيا كحدكد العمؿ فيما بينيا ككاقع اإلصالح اإلدارم فييا ،فكاف ال بد مف بحث كدراسة

اإلصالح اإلدارم في قطاع األمف الفمسطيني نظ ار ألىميتو في العمؿ المؤسسي كتأثيره عمى فعاليتيا
كعمميا ،حيث إف ليذا الجانب أثار عميقة مفترضة ،قد تؤدم إلى ىدر المكارد المالية كالبشرية كضياع كؿ

جيد ييدؼ إلى التنمية كالنيكض بعممية اإلصالح كالتطكير داخؿ المؤسسة األمنية.


مف خالؿ قراءة الباحثة كمالحظاتيا كجدت إف ىناؾ غياب فصؿ في الصالحيات كاالختصاصات في

عمؿ األجيزة األمنية ،مما يحدث إرباؾ كفكضى لمجيكد أثناء تنفيذ الميمات كىذا يؤثر عمى تحقيؽ ىدؼ

عمميا ككجكدىا.


مف خالؿ مالحظة الباحثة كجدت شمكلية في القكانيف كاألنظمة التي تنظـ عمؿ األجيزة األمنية سيما

جياز األمف الكقائي ،لذلؾ ترغب الباحثة تسميط الضكء عمى ىذا الجانب كأثره في تحقيؽ عممية اإلصالح
اإلدارم.



عدـ كجكد لكائح تنفيذية (تفسيرية) لقانكف المخابرات العامة كقانكف األمف الكقائي.

األىمية المتكقعة لمخرجات ىذه الدراسة ،كالمتمثمة في معرفة معالـ الخطأ في عممية اإلصالح اإلدارم

داخؿ قطاع األمف الفمسطيني ،كبالتالي إصالحيا كتفادييا.
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 1.3أىمية الدراسة
تأتي أىمية الدراسة مما يمي:


حساسية كأىمية عمؿ المؤسسات المبحكثة كانعكاس نتائج عممية اإلصالح اإلدارم عمى عمميا
كفاعميتيا.




ندرة الدراسات السابقة حكؿ مكضكع اإلصالح اإلدارم في القطاع األمني الفمسطيني.

فتح آفاؽ بحثية حكؿ اإلصالح اإلدارم في المؤسسات الفمسطينية المختمفة سيما المؤسسات األمنية
كسبؿ حميا.



مف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة في تحسيف التخطيط اإلدارم في عمؿ المؤسسة األمنية ،باإلضافة

إلى األىمية المتكقعة لمخرجات ىذه الدراسة ،كالمتمثمة في معرفة األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ

جيكد اإلصالح اإلدارم .

 1.3أىداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدؼ رئيس ،كىك معرفة كاقع عممية اإلصالح اإلدارم في المؤسسات األمنية
الفمسطينية كالتعرؼ عمى مدل تطبيؽ ىذه المؤسسات لمفاىيـ اإلصالح اإلدارم كالمتمثمة في ( :إعادة

التنظيـ اإلدارم ،تبسيط اإلجراءات ،تقارير الكفاءة الدكرية ،كتطكير القدرات ،ضبط الحضكر كالغياب،

إصدار المكائح كالتعميمات لسير العمؿ ،تشكيؿ المجاف الدائمة ،الحكافز المادية الفردية ،إحالة القضايا
لمتحقيؽ كمجالس التأديب ،صناديؽ الشكاكم ،فصؿ اإلدارة عف السياسة ،استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا
الحديثة ،التعييف كفؽ معيار الكفاءة ،تفكيض الصالحيات ،الترقيات كفؽ االقدمية كالكفاءة) كما أف ليذا

اليدؼ الرئيسي أىداؼ فرعية تقتضي ىذه الدراسة الكقكؼ عندىا كمعرفتيا كىي:
 التعرؼ عمى كاقع غياب التشريعات المفسرة كالناظمة لعمؿ بعض األجيزة األمنية كاثر ذلؾ عمى
اإلصالح اإلدارم المنشكد داخؿ المؤسسة األمنية الفمسطينية.

 التعرؼ عمى اثر غياب الرقابة اإلدارية كالبرلمانية في تحقيؽ عممية اإلصالح اإلدارم داخؿ
المؤسسات األمنية الفمسطينية.

 التعرؼ عمى اثر البعد السياسي كاالنتماء الحزبي عمى عممية اإلصالح اإلدارم داخؿ المؤسسات
األمنية الفمسطينية.
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