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 تسعى وزارة الصحة الفلسطينية من خالل 
وحدة الرقابة الداخلية للوصول ٕالى خدمات 
طريق  عن  وذلك  عالية  جودة  ذات  صحية 
واألداء  العمل  وتطوير  وتحسين  تصويب 
اإلستراتيجية  الخطة  ضمن  يندرج  الذي 

للوزارة.
عملها  في  الداخلية  الرقابة  وحدة  وتعتمد   
اإلداري  األداء  وكفاءة  فعالية  تحقيق  على 
من  والتٔاكد  الوزارة،  في  والفني  والمالي 
سالمة ٕاجراءات العمل، واإلستخدام األمثل 
الخطط  وفق  والبشرية  المالية  للموارد 
ٕاجراء  خالل  من  الموضوعة،  واألهداف 
مراجعات شاملة وتقديم التوصيات الالزمة 

لالرتقاء بالعمل .
ٕان هذا النظام هو األساس في تنظيم وتطوير 
والعالقات  المهام  وتحديد  الرقابي،  العمل 
الصحية  والمراكز  واإلدارات  الوحدة  بين 

كلمة معالي وزيرة الصحة



٤

ٕ
ٕ

ٕ
ٓ



5

املادة )1(: )تعاريف(

يقصــد باملصطلحــات الــواردة أدنــاه املعانــي 
املوضحــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقتضــي ســياق 

النــص خــاف ذلــك: 
الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة. 
الوحدة: وحدة الرقابة الداخلية  

الرقابة: هي عملية تتم يف مختلف الظروف 
و  الكفاءة  عناصر  حتقق  من  التأكد  بقصد 
الصحية  املراكز  عمل  يف  الفاعلني  االقتصاد 
واالدارات املختلفة، وفحص مدى التطابق بني 
املعايير احملددة وبني ما مت تنفيذه على أرض 
بينهما،  املمكنة  الفروقات  وإظهار  الواقع، 
واقتراح التحسينات املناسبة بهدف اإلصاح، 
وتطوير املخرجات وصوال الى خدمات صحية 

ذات جودة امنة ومستدامة.
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رئيس الوحدة: رئيس وحدة الرقابة.

الفـــريــق: فريق العمل يف وحدة الرقابة.

عضو الفريق: عضو فريق العمل يف وحدة الرقابة.

اجلهة: الوحدة الصحية اخلاضعة للتدقيق.

لوحدة  التنظيمي  الهيكل  الهيكل التنظيمي: 
الرقابة.

التقريـر الرقابـي: عـرض للحقائـق واملعلومات 
عرضـاً  معـني  مبوضـوع  اخلاصـة  والبيانـات 
حتليلياً مبسـطاً ويتضمن بوضوح اإلقتراحات 

والتوصيـات التـي يتـم التوصـل اليهـا.

املادة ) 2 (:
الـرؤية:

وحدة رقابة منوذجية وفاعلة تساهم يف توفير 
ترقى  جودة  ذات  صحية  خدمات  وتطوير 

ملستوى طموحات وتضحيات شعبنا.
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املادة )٣(
الـرسالة:

كادرهـا  خـال  مـن  الرقابـة  وحـدة  تسـعى 
املؤهل وامللتزم بتطوير قدراته باسـتمرار، الى 
اسـتخدام وتطويـر أنظمـة رقابية كفـؤة وفعالة 
بيئـة  وصـف  علـى  وشـفافية  بنزاهـة  وقـادرة 
األداء  يف  القصـور  جوانـب  وحتديـد  العمـل، 
ومشـاريعها،  الـوزارة  عمليـات  يف  وأسـبابها 
لهـا،  املناسـبة  احللـول  صياغـة  يف  واملشـاركة 
باإلضافـة الـى إبـراز أوجـه التميـز واملسـاهمة 

العمـل. بيئـة  وحتسـني  األداء  تطويـر  يف 

املادة )4(
) أهداف الوحدة (

تهدف وحدة الرقابة إلى ما يلي: 
أ- تطوير العمل اإلداري ويتم ذلك عن طريق: 

التاكد من التزام اجلهة باألنظمة واللوائح . 1
من  والتحقق  واإلجراءات  والتعليمات 

كفائتها ومائمتها.
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تقييم أداء العاملني وفق أسس موضوعية . 2
ألهدافها  اجلهة  اجناز  مستوى  وتقومي 
إن  اإلختاف  أسباب  املوضوعة وحتليل 

وجدت.
مــن . 3 للتأكــد  اإلداريــة  القــرارات  تقييــم 

واالنظمــة  التشــريعات  مــع  انســجامها 
بهــا. املعمــول 

حتديــد مواطــن اخللــل وســوء اســتخدام . 4
املاديــة  و/أو  البشــرية  ملواردهــا  اجلهــة 
وأســباب ذلــك وتقــدمي اقتراحــات متكــن 
اجلهــة مــن معاجلتهــا وتافيهــا مســتقبًا 

ــة . ــى كفــاءة اداري لتحقيــق أعل

ب - حماية املال العام ويتم ذلك عن طريق :
لكافة . 1 والتقييم  والتحقق  الفحص 

وصحة  بسامة  املتعلقة  النشاط  أوجه 
املعامات و املصروفات املالية.

التحقق والتأكد من أن األصول واملمتلكات . 2
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أو  أو شراؤها  امتاكها  قد مت  املختلفة 
أو  استخدامها  أو  توظيفها  أو  انشاؤها 
واملعايير  املواصفات  وفق  بها  اإلنتفاع 
واخلطط املوضوعة واملعتمدة والتحقيق 

لتحديد اخلطأ والقصور.
مختلف . 3 يف  الوزارة  حماية  من  التحقق 

عملياتها ومشاريعها ألصولها وسجاتها 
مادية  حماية  وهي  فعلية،  حماية 
األخطار  بها حماية األصول من  يقصد 
الضياع،  أو  التلف  أو  كالعبث  اخلارجية 
ارتباط  بها  ويقصد  محاسبية  وحماية 

السجات   الفعلية لألصول.
ج- حتقيق الفعالية يف اإلنتاج ورفع مستوى 

الكفاءة و األداء ويتم ذلك عن طريق: 
استخدام . 1 أن  من  والتأكد  التحقق 

وفق  مت  قد  واملادية  البشرية  الطاقات 
التشريعات املعمول بها.
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العمل . 2 مجاالت  كافة  يف  األداء  تقييم 
عنها  اإلنحراف  وكشف  اخلطط  وتتبع 
التوصيات  واقتراح  أسبابه  وحتليل 

املناسبة ملعاجلته.
اإليجابية . 3 النماذج  إبراز  على  العمل 

الستمراريتها  السبل  وتوفير  العمل  يف 
وتطويرها 

املتابعة وتطوير اليات التواصل والتشبيك . 4
وتطوير  لتسهيل  املختلفة  االدارات  بني 

األداء ومخرجات العمل.
جودة  ذات  صحية  خدمات  توفير  تسهيل  د- 

عالية  للمواطنني ويتم ذلك عن طريق:
التحقق من التزام اجلهات املعنية بتوفير . 1

البروتوكوالت  وفق  الصحية  اخلدمات 
البرامج  وضمن  واخلطط  واالتفاقات 

املعتمدة وبالكفاية واجلودة املطلوبة.
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حتديــد مواطــن اخللــل يف أداء اخلدمــات . 2
املســؤولية  لتحديــد  متهيــدا  الصحيــة، 

ــة.  ــات الازم ــع التوصي ــا، ورف فيه
أداء . 3 تواجه  التي  الصعوبات  معاجلة 

اخلدمات بالتوصيات واملقترحات املائمة.

املادة ) 5 (: 
املبادئ االدارية يف الوحدة  

العمل  الرقابة على قيادة وادارة  تعمل وحدة 
وحتقيق األهداف وفق املبادئ التالية: 

حتقيق مبدأ القدوة احلسنة.. 1
تنميـة روح التعـاون واملبـادرة واإلنضبـاط . 2

واإللتـزام والتنسـيق والتفاعـل مع شـركاء 
العمل.

واإلنتمـاء . 3 اإلعتـزاز  شـعور  تنميـة 
الوحـدة. يف  العاملـني  لـدى  واإلخـاص 

املسـاواة والعدالـة وحتقيـق مبـدأ تكافـؤ . 4
الفـرص بـني جميـع العاملـني .
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واملسـاءلة . 5 النزاهـة  مبـادىء  تطبيـق 
الرشـيد(. )احلكـم  والشـفافية 

تنمية أسلوب العمل بروح الفريق .. 6
املهـام . 7 أداء  يف  واحلياديـة  املوضوعيـة 

والواجبـات.
السرية يف العمل.. 8
تطويـر أسـاليب اإلتصـال والتواصـل بـني . 9

أعضـاء الفريـق .
والتسلسـل . 10 االداريـة  باالصـول  االلتـزام 

عملهـم. يف  االداري 

املادة ) 6 (:
احلياد واملوضوعية

اإللتزام  وموظفيها  الوحدة  رئيس  على  يجب 
واإللتزام  املصالح  تضارب  وتفادي  باحلياد 
أو يُضعف موضوعية  باإلفصاح عن ما يؤثر 
عن  االصول  حسب  واإلمتناع  عملهم  أداء 
استقالهم  تفقدهم  التي  األعمال  مراجعة 

عند القيام بها.
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)املادة 7(
)العالقة مع الوزير (

بواجباتها  القيام  من  الوحدة   متكني  بهدف 
الوزير  وكون  وجه،  أكمل  على  ومسؤوليتها 
تقاريرها  وترفع  الوحدة  هذه  مرجعية  هو 
من  قوتها  الوحدة  وتستمد  له،  وتوصياتها 
وصاحياته،  الوزير  موقع  ومن  الهام  دورها 

وعليه فان الوزير يحرص على:
للوحدة . 1 التام  اإلستقال  مبدأ  حتقيق 

ورئيسها وموظفيها ومنحهم الثقة.
دعم دور وحدة الرقابة و بقوة مبا يكفل . 2

قيامها باملهام املطلوبة مبوضوعية.
للقاء . 3 كايف  ووقت  كبيرة  اولوية  إعطاء 

واحترام  الرقابية  التقارير  ولدراسة 
واعتماد توصياتها.

جميــع . 4 يف  الرقابــة  وحــدة  مشــاركة 
الوحــدة  إعــام  حــق  ويعتبــر  اللجــان، 
املســبق وحضــور اللجــان و/أو املشــاركة 
ــا، جــزء اساســي مــن عمــل الوحــدة  فيه
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ودورهــا الرقابــي حتــرص عليــه ويحظــى 
علــى موافقــة الوزيــر ودعمــه.

من . 5 املطلوبة  العمل  مستلزمات  توفير 
معدات واجهزة رأسمالية ووسائل إتصال 

وتواصل وتوفير بيئة العمل املائمة.
الكــوادر . 6 مــن  الازمــة  األعــداد  توفيــر 

مختلــف  يف  املؤهلــة  البشــرية 
التخصصــات الوظيفيــة، واحلــرص علــى 

قدراتهــم.  وتنميــة  تدريبهــم 
بكافة . 7 ودعمهم  الوحدة  موظفي  حتفيز 

أشكال الدعم والتحفيز املمكنة.
بكل . 8 بعملها  القيام  من  الوحدة  متكني 

حرية وتقدمي مايلزم لتسهيل مهمة فريق 
الرقابة.
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املادة ) 8 (:
 ) خطط ومعايير العمل ( 

 - متارس الوحدة مهامها من خالل :
اخلطة السنوية املعتمدة من الوزير.. 1
قبل . 2 من  املعدة  األسبوعية  البرامج 

إدارة الوحدة .
رئيس . 3 قبل  من  الطارئة  التكليفات 

الوحدة.

املادة ) 9 ( 
)أسس عملية الرقابة(

الوزارة  عمليات  على  الرقابة  عملية  تتم 
ومستنداتها،  ووثائقها  وسجاتها  وبياناتها 

وفقا لألسس اآلتية: 
القوانني واألنطمة واألوامر واللوائح . 1

بالوزارة،  اخلاصة  والتعليمات 
ذات  األخرى  واألنظمة  والقوانني 

العاقة.
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والتعليمات . 2 املعتمدة  اخلطط 
االدارات  من  الصادرة  والتعاميم 

الصحية املختلفة.
معايير . 3 من  اعتماده  ميكن  ما 

وقواعد مهنية دولية متعارف عليها 
تتعلق بقياس دقة العمل الذي يقوم 

به املراقب.
املادة ) 10 (

)شروط املراقبني واختيارهم( 
وحدة  يف  العاملني  املراقبني  يف  يتوخى 

الرقابة: 
احلسنة . 1 بسيرته  معروفاً  يكون  أن 

ومتسكه  احلميدة  واخاقه 
باملوضوعية واألمانة.

الشهادة . 2 على  حاصًا  يكون  أن 
اجلامعية األولى على األقل حسب 

اإلختصاص.
ان يكــون قــادرا علــى حتمــل أعبــاء . 3
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بــني  والتنقــل  امليدانــي  العمــل 
احملافظــات.

وحدة . 4 يف  للعمل  املرشح   يخضع 
ميداني  تدريب  لفترة  الرقابة 
بالتفتيش  العاملني  أحد  مبرافقة 

مدة ال تقل عن 3 أشهر.
من . 5 خال  الوظيفي  ملفه  يكون  أن 

على  سنتني  اخر  خال  العقوبات 
األقل  و/أو ماميكن ان يثير الشبهة 
وانتمائه  واخاقه  نزاهته  حول 

ومهنيته.
يفضل ان يتم اختيار كادر الرقابة . 6

من بني موظفي الوزارة الذين التقل 
خبرتهم عن ثاث سنوات

اعان . 7 على  بناءا  اختيارهم  يتم 
داخلي ومقابلة يف الوحدة واعتماد 
خال  من  أو  للمرشحني  الوزير/ة 
ومبشاركة  االصول  وفق  التعيينات 

الوحدة يف املقابات.
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على . 8 بناءا  الوحدة  لرئيس  ميكن 
احلاجة والكفائة ان ينسب مباشرة 
ملوافقة  للوحدة  موظفني  اختيار 

الوزير/ة
النهائـي . 9 القـرار  للوزيـر/ة  يكـون 

بنـاءا  للرقابـة  املرشـحني  الختيـار 
الوحـدة  رئيـس  تنسـيب  علـى 

معـه. وبالتنسـيق 
املادة  )11(:

االقرار والتعهد
يلتزم كافة العاملني يف وحدة الرقابة بتعبئة وتوقيع 

منوذج إقرار وتعهد يلتزم مبوجبه مبا يلي:
احملافظة على سرية املعلومات التي . 1

يتحصل عليها بحكم عمله ، وعدم 
مبوافقة  اال  عليها  جهة  أي  إطاع 

ومن خال رئيس الوحدة .
وعهدة . 2 ممتلكات  على  احملافظة 

الورقية  التقارير  فيها  مبا  الوحدة 
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وعدم  وتسليمها  وااللكترونية، 
إذن  بدون  عنها  نسخ  اي  استنساخ 
الوحدة  يف  مهامه  انتهاء  بعد  حتى 

ألي سبب كان.
أداء عمله بأمانة وموضوعية وحيادية . 3

او  تعارض  اي  عن  واالعام  تامة، 
تضارب باملصالح وعن كل ماميكن ان   

يؤثر سلبا على اداء عمله.
الوظيفي . 4 موقعه  استعمال 

وصاحياته وفق االصول االخاقية 
واملهنية.

واالنــظـمة . 5 بالــقـوانني  االلــتــزام 
واالصول  النافذة  والتعليمات 

االدارية.
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املادة ) 12 (   
) واجبات املراقبني ( 

ما  الرقابة  وحدة  يف  العاملني  على  يترتب   
يلي : 

اإللتزام باحليادية والنزاهة.. 1
يطلعون . 2 التي  األسرار  بكتمان  اإللتزام 

ما  باستثناء  وظيفتهم  بحكم  عليها 
أو ما يدلون  ادارتهم  الى  يقدمون منها 

بها أمام القضاء.
التدريس يف . 3 أو  التحكيم  عدم ممارسة 

اجلامعات و املعاهد املتوسطة واملدارس 
معالي  من  بإذن  إال  الفنية  أو  املهنية 

الوزير.
يجوز لرئيس الوحدة  تكليف العاملني فيها . 4

اإلنتاجية  زيادة  بهدف  بالعمل اإلضايف 
الرقابية. األعمال  اجناز   واستعجال 
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املادة ) 1٣ ( :
 ) حقوق املراقبني ( 

يتقاضى العاملون يف وحدة الرقابة . 1
ورد  على  بناءا  وأجورهم  رواتبهم 
املدنية  اخلدمة  قانون  أحكام  يف 

الفلسطيني.
من . 2 وبتنسيب  الوزير  معالي  يهتم 

مكافئات  بصرف  الوحدة  رئيس 
نظرا  الوحدة  ملوظفي  سنوية 
وتنوع  امليداني  عملهم  لطبيعة 
اختصاصاتهم وتنقلهم املستمر بني 
بأية  تكليفهم  وامكانية  احملافظات 

مهام طارئة على مدار الساعة.
يتقاضى العاملون يف وحدة الرقابة . 3

على  بناءا  متحرك  تنقل  بدل 
كشوفات العمل املعتمدة من رئيس 

الوحدة.
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املادة )  14 ( :
حماية املوظف

يجب ان ال يتعرض موظف الرقابة . 1
ظلم  أو  تعسف  او  مضايقة  ألي 
نتيجة قيامه بعمله حسب األصول.

او . 2 النقل  يكون  أن  يراعى  ان  يجب 
الندب لعضو فريق الرقابة بطريقة 
حتفظ كرامته وبالتنسيق مع رئيس 
وضعه  على  احلفاظ  مع  الوحدة 

الوظيفي.

املادة ) 15 ( :
بطاقة املوظف

ببطاقات  الرقابة  وحدة  يف  العاملون  يُزود 
خال  ويبرزونها  صفاتهم  تثبت  شخصية 
انتهاء  لدى  إعادتها  عليهم  وينبغي   ، العمل 

خدمتهم يف الوحدة .
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املادة ) 16 ( 
) مجال عمل الرقابة ( 

كل  الرقابة  وحدة  عمل  مجاالت  تشتمل 
العمليات واملواقع الصحية باختاف مسمياتها 
أية  أو  احلكومية،  وغير  احلكومية  ومهامها، 
عمليات وفق االختصاص تكلف بها بناءا على 

تعليمات الوزير.

املادة ) 17 ( :
صالحيات املراقبني

للعاملني يف وحدة الرقابة يف معرض قيامهم 
مبهامهم ممارسة الصاحيات التالية: 

طلب الوثائق واألوراق الرسمية والتقارير 
وامللفات واملستندات والبيانات واإلطاع 
و/أو  عنها  بصورة  االحتفاظ   أو  عليها 
التحفظ عليها يف أية موقع مبا يف ذلك 
املواقع التي تعتبر كل ذلك سري التداول، 
طلباتهم  تلبية  العاملني  جميع  وعلى 



24

باملعلومات  واإلدالء  مهامهم  وتسهيل 
بذلك  القيام  عدم  ويعتبر  لهم،  املطلوبة 

مخالفة حتت طائلة املسؤولية.
املعنية، . 1 اجلهات  كافة  على 

تعمل  التي  و/أو  فيها،  والعاملني 
، تسهيل مهمة  الوزارة  يف مشاريع 
املراقبني وعدم حجب اي معلومات 
طائلة  حتت  يلزم   ما  كل  وتقدمي 
املسؤولية ولفريق الرقابة ان يلفت 
ماحظات  من  مايراه  الى  نظرهم 
انه  يرى  عما  منهم  يستوضح  وان 

قد يكون مخالفة .
يف . 2 توضع  أن  احلاجة  عند  الطلب 

واإلمكانات،  الوسائل  تصرفهم 
لعملهم،  املناسبة  االماكن  وتوفير 
وامتام  تسهيل  شأنه  مامن  وكل 

مهمتهم. 
القيام . 3 الرقابة  فريق  لعضو  يجوز 

أي  يف  فوتوغرافية  صور  بأخذ 
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مكان يف اجلهة اخلاضعة للتدقيق 
وتسهيل  الواقعة  اثبات  بغرض 
ووفقا  يلزم  حيثما  التدقيق  عملية 
عليها  املتعارف  والقواعد  لألصول 
وخصوصية  بكرامة  يخل  ال  ومبا 

األشخاص.
يخولهم . 4 ومن  الوحدة  لرئيس 

مبسؤوليته وحسب احتياج مهماتهم 
أن توفر لهم احلسابات االلكترونية 
على جميع انظمة املعلومات  التي 
من  ليتمكنوا  الوزارة  يف  تستخدم 
جميع  على  واحلصول  االطاع 
الداء  الازمة  والتقارير  البيانات 

عملهم الرقابي.
مينح فريق الرقابة صفة الضبطية . 5

باجناز  يتعلق  فيما  القضائية 
اعمالهم وفق القانون.  
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املادة ) 18 (:
للعاملني يف وحدة الرقابة ويف معرض قيامهم 
بواجباتهم ومبا يخدم مصلحة العمل الطلب 

الى اجلهات املعنية:
إذا . 1 عمله  عن  مؤقتاً  املوظف  إبعاد 

بإجراءات  يضر  وجوده  أن  تبني 
التحقيق او التدقيق .

وقف اإلجازات اإلدارية اذا اقتضت . 2
ذلك ضرورة التحقيق او التدقيق.

اخرى . 3 احترازية  تدابير  اي  اتخاذ 
االنظمة  مع  يتعارض  ال  ومبا 

والقوانني املعمول بها .

املادة ) 19 ( :
باإلختصاصيني  اإلستعانة  للوحدة  يجوز 
تعرض  التي  واملسائل  األمور  يف  واخلبراء 
فيها  الرأي  وإبداء  دراستها  وتتطلب  عليها 
مؤهات وخبرات خاصة وفقا للوائح الناظمة 

لذلك.
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املادة ) 20 (:
تقـوم اجلهـات املشـمولة بعمـل الرقابـة بتزويد 
النصـوص  مختلـف  مـن  بنسـخ  الوحـدة، 
اختـاف  علـى  والتنظيميـة،  التشـريعية 
ممارسـة  وبكيفيـة  بهـا  واملتعلقـة  درجاتهـا، 
العمـل فيهـا. باإلضافـة الى مـا قد تصدره من 
مجـات  و  إحصـاءات  و  دراسـات  و  مؤلفـات 

دوريـة. وغيـر  دوريـة  ومنشـورات 
املادة ) 21 (: اللجان

تقوم الوحدة وبناءً على التقارير التي ترفعها 
ويف  حتقيق  جلان  تشكيل  باقتراح  للوزير/ة 
حال املوافقة تقدم هذه اللجان نتائجها لرئيس 

الوحدة الذي يرفع توصياتها للوزير/ة. 
جلان . 1 تشكيل  العامة  لادارات  ميكن 

اعام  يتم  ان  داخلية شريطة  حتقيق 
وفق  فيها  الرقابة  وحدة  ومشاركة 

القانون واالصول.
تشارك الوحدة يف اعمال كافة اللجان . 2

عضو  بصفة  الوزارة  داخل  املشكلة 
مراقب. 
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السابقة . 3 بالفقرة  ورد  مما  استثناًء 
تكون مشاركة ممثل الوحدة يف جلان 
تقييم العطاءات بصفة عضو أساسي.

ميكن لوحدة الرقابة اال حتضر بعض . 4
الفريق،  ومهمات  ظروف  وفق  اللجان 
بالتدقيق  الحقا  تقوم  ان  لها  وميكن 
والتحقق من عمل هذه اللجان التي لم 

تشارك بها.
وحدة . 5 بإعام  املعنية،  اجلهات  تلتزم 

الرقابة بتشكيل اللجنة ومبوعد ومكان 
انعقادها قبل اسبوع أو 48 ساعة على 

األقل يف حاالت استثنائية.

يف . 6 واجلهات  االدارات  كافة  تلتزم 
بتزويد  اللجان  تشكل  التي  الوزارة 
مستندات  من  بنسخة  الرقابة  وحدة 

ووثائق اللجنة قبل انعقادها.

نسخة . 7 على  احلصول  الرقابة  ملمثل 
موقعة  اللجنة  محضر  عن  مصدقة 
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اسمائهم  حتت  االعضاء  جميع  من 
تاريخ  بجانبها  ومدون  الواضحة 

التوقيع.

الرقابة . 8 وحدة  ممثل  مسؤولية  تكون 
من  والتأكد  التحقق  اللجان  يف 
اإلدارية  اإلجراءات  وسامة  صحة 
يكون  وال  اللجنة،  ألعمال  والقانونية 
ملزما باملشاركة يف أية أعمال تنفيذية 

مطلوبة من اللجنة.

تنشىء الوحدة سجا الغراض املتابعة . 9
التحقيق  جلان  جلميع  واالرشفة 
من  به  تشارك  وما  احلقائق  وتقصي 

جلان أخرى.

تطبيق . 10 مبتابعة  الرقابة  وحدة  تقوم 
ويجب  االصول،  حسب  التوصيات 
على كافة اجلهات املعنية إعام وحدة 
اتخاذها  مت  التي  باإلجراءات  الرقابة 

لتنفيذ توصيات جلان التحقيق.
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املادة ) 22 (:
 الهيكل التنظيمي   

يكون للوحدة هيكل تنظيمي يشكل . 1
اخلارطة التنظيمية املعتمدة والتي  
الوحدة  مهام  تنفيذ  يف  تساعد 
من  املنظور  املستقبل  ويف  احلالية 
واملسؤوليات  املهام  توزيع  خال 
قنوات  وحتديد  والصاحيات، 
االتصال، وطرق انسياب املعلومات 
مختلف  يف  والقرارات  واألوامر 
أهداف  يحقق  مبا  املستويات 

الوحدة.
تتكون الوحدة من 3 دوائر وتتحدد . 2

مهام ومسؤوليات كل موقع تنظيمي 
لبطاقات  وفقا  الرقابة  وحدة  يف 

الوصف الوظيفي املعتمدة.
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املادة ) 2٣ (:
) التقارير الرقابية (

بالوثائق  مدعما  الرقابي  التقرير  يكون 
تساعد  إشرافية  رقابة  كوسيلة  واملستندات 
مع  توافقه  ومدى  العمل  سير  معرفة  على 
االدارة  مع  مناقشته  ويتم  املرسومة،  اخلطة 
املشاركني  اسم  ذكر  )مع  ردودهـــا  وتسجيل 

عن االدارة يف املناقشة(.

املادة ) 24 ( :
- يعرض املراقب يف تقريره الرقابي ملوضوع 
مهمته، ويصوغ مشاهداته وماحظاته مبنطق 
النقد البناء الهادف ويتجنب التصوير اجلامد 
دون  اإلدارية  اجلهة  يف  القائمة  لألوضاع 
اإلنحراف  أسباب  ويعالج  للظواهر،  حتليل 

واخلروج على األهداف.
- يتم ارسال التقارير لسكرتاريا االدارة التي 
تقوم بارسالها الى املدير العام اذا كانت عاجلة، 
مالي(،  فني  )اداري  املعني  املسؤول  الى  أو 
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مع  بالتنسيق  وجتهيزها  وتنسيقها  لتدقيقها 
معدي التقرير، ثم اعادتها لسكرتاريا الوحدة 
للتنسيق النهائي ثم عرضها على املدير العام.

املادة ) 25 (:
والعمل،  العاملني  منجزات  تقييم  لدى  يعتمد 
املعتمدة،  األداء  ومعدالت  املعيارية  املقاييس 
فإذا لم يكن مت اعتمادها، يلجأ املراقب الى 
عليها   فيقيس  أمكن،  إذا  أولية  أداء  معدالت 
الراهنة  املنجزات  مقارنة  ويتم  املنجزات 
من  ذلك  غير  الى  سابقة  أعمال  مبنجزات 

أسباب التقدير.

املادة ) 26 (:
املنهجية  التقارير  بارسال  الوحدة  تقوم 
اجلهات  هذه  وتلتزم  املعنية  للجهات  وغيرها 
باعام الوحدة باالجراءات املتخذة بناًء على 
من  اسبوع  عن  التزيد  مدة  خال  التقرير 

تاريخه.
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املادة ) 27 (:  
) التدريب والتأهيل ( 

يف  للعاملني  والتاهيل  التدريب  برامج  تهدف 
وحدة الرقابة الى: 

وتخصصيــا . 1 فنيــاً  العاملــني  إعــداد 
ومبــا يحقــق توفيــر مهــارات مناســبة 
تســاعدهم علــى ممارســة أعمالهــم 
ووظائفهــم واإلرتقــاء مبســتوى األداء 
مهــام  وحتقيــق  يتــاءم  مبــا  لديهــم 

الوحــدة واهدافهــا.
ــة يف . 2 ــم واملعرف ــادة اســتكمال التعل زي

ــا. ــة وأهدافه ــام الرقاب مجــال مه
تطويــر املهــارات الفرديــة واجلماعيــة . 3

مــن  باإلســتفادة  واســتكمالها 
احلديثــة. التقنيــات 

تكويــن كــوادر بشــرية جديــدة وكفــؤة . 4
ملواجهــة املهــام و االعبــاء اجلديــدة 

اإلدارة. يف 
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املادة ) 28 (:
طرق التدريب  

الدورات العلمية القصيرة أو املتوسـطة . 1
داخل الوطن )تُعقد باإلتفاق مع معاهد 
متخصصة وأسـاتذة واختصاصيني( أو 

خارجه.
اقامـة احملاضـرات والنـدوات يف داخـل . 2

الوزارة.
و/أو . 3 الداخلية  الدراسية  املنح 

اخلارجية.
الرقابية . 4 التقارير  بعض  تخصيص 

مبوضوعاتها  املتميزة  التحقيقية  أو 
بعد  صياغتها  بأسلوب  أو  وقائعها  أو 
واضعوها  ليعرض  بندوة  اعتمادها 
مضمونها  يف  ما  وأبرز  وقائعها 
املعاجلة  يف  اتبعها  التي  األساليب 
احلاضرين  مناقشة  محل  ذلك  ليكون 

وتعقيبهم.
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بني . 5 خصوصا  باملشاركة  التدريب 
اعضاء الفريق اجلدد والقدامى او 

بني التخصصات املختلفة.
الداخلية . 6 الرقابة  ادارة  تقدر 

حاجاتها لتدريب العاملني بالرقابة 
فيها  حتدد  بحيث  والتفتيش 
اجلهات التي سيتدربون فيها ومدة 
خطة  صورة  يف  وتصدر  التدريب، 
تقدم  والتأهيل  للتدريب  سنوية 

ملعالي  الوزير.

املادة ) 29 (
للوزير  التنسيب  الوحدة  لرئيس   يجوز       
الجراء تعديل على هذا النظام من شأنه ان 

يساهم يف تطوير العمل الرقابي.

املادة ) ٣0 ( :
 يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام.



۳٦
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تعهـــد
........................ أدناه  اسمي  املوقع  انا 
رقم وظيفي ....................، وبصفتي موظفا 
وحتت  أتعهد  الصحة  وزارة  يف  الرقابة  وحدة  يف 

طائلة املسائلة القانونية واإلدارية مبا يلي:

التـــي  املعلومـــات  ســـرية  علـــى  احملافظـــة   .1
أحتصـــل عليهـــا بحكـــم عملـــي، وعـــدم إطـــاع 
أي جهـــة عليهـــا اال مبوافقـــة ومـــن خـــال 

رئيـــس الوحـــدة. 

2. احملافظـــة علـــى ممتلـــكات وعهـــدة الوحـــدة 
ــة،  ــة وااللكترونيـ ــر الورقيـ ــا التقاريـ ــا فيهـ مبـ
وتســـليمها وعـــدم استنســـاخ اي نســـخ عنهـــا 
انتهـــاء مهامـــي يف  بـــدون إذن حتـــى بعـــد 

الوحـــدة ألي ســـبب كان.

وحياديـــة  وموضوعيـــة  بأمانـــة  عملـــي  أداء   .3
تامـــة، واالعـــام عـــن اي تعـــارض أو تضـــارب 
باملصالـــح وعـــن كل ماميكـــن ان يؤثـــر ســـلبا 

ــي. ــى أداء عملـ علـ
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وفق  وصاحياتي  الوظيفي  موقعي  استعمال   .4
االصول االخاقية واملهنية. 

5. االلتزام بالقوانني واالنظمة والتعليمات النافذة 
واالصول اإلدارية.

            

 ......................                 ......................

توقيع املوظف
توقيع وختم

رئيس الوحدة
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