
  دولة ليبيا
  هيئة الرقابة اإلدارية

  
  
  
  
  
  
  

  محاضرة بعنوان
  

  أدبيات العمل الرقابيأساليب و
  المسلك األسلوب وطرق البحث

  
  
  
  
  
  
  

  إعداد:                                
  

  سويسي األخضرعبدالناصر                                                        
  
  
  
  

  



  
  مقدمة

  
  

’ أساليب وطرق وتقاليد تتبع ألداء العمل أو مؤسسة مھنة لكل عمل أو 
 ه المؤسسة وتحقيق األھداف المرجوة لھذ’ للوصول إلى أحسن النتائج 

، وھذه إضافة إلى الحفاظ على ھيبة واحترام المؤسسة أمام المجتمع 
األساليب أو الطرق أو التقاليد ال توجد عادة وال يتم ذكرھا بالتشريعات 

مل ھذه الجھات أو المؤسسات ، إنما ھي أشياء تدرك بالتدريب المنظمة لع
  والممارسة ، والخبرة المكتسبة من قياديي ومديري ھذه المؤسسات.

  
للقيم والمبادئ التي ينبغي أن توجه العمل  بيان شامل هي» أخالقيات المهنة«حيث أن 

وسلطته  رقابةجهاز ال عضواستقاللية  ، حيث إنعضو الرقابةاليومي الذي يقوم به 
والموظفين الرقابيين به،  جهازال اعلى عاتق هذ ومسؤولياته تضع متطلبات أخالقية جسيمة

 في االعتبار المتطلبات األخالقية للموظفين عموما الرقابة تأخذ أخالقيات مهنة إنكما يتعين 

  خصوصا، بما في ذلك التزاماتهم إزاء واجباتهم المهنية األعضاءومتطلبات 
  
وتتكون من احد عشر عنصرا هي  ،«مهنة التدقيق ألخالقيات األساسيةلبات المتط«

الشفافية، السرية المهنية،  كالتالي: الحفاظ على االستقاللية، النزاهة، الموضوعية،
الجوهرية، التحرر من تضارب المصالح،  األمورالمصداقية، الكفاية المهنية، المهارة ، توثيق 

  .والتجرد الزمة،ممارسة الرقابة المهنية ال
  

قوى ومحترم ويتمتع جھاز رقابي  يفھ اإلداريةالرقابة ھيئة وبالنسبة ل
 اقوتھ الھيئة ستمد تبصالحيات واسعة تمكنه من أداء عمله بكل كفاءة ، و

، وثانيا من خالل  ةالتنفيذي اوالئحتھ اأوال من خالل قانونھ اواحترامھ
، ت الممنوحة إليھم بالقانون ،والصالحيا امسلك وأسلوب أداء العاملين بھ

  وما يتمتعون به من مؤھالت علمية وعملية وسمعة حسنة ومظھر الئق.
، لم يتم التطرق الھيئةوالمسلك واألسلوب الذي ھو احد أسباب قوة 

من ھذا ، ولكن يتم  ھيئةبالتشريعات المنظمة لعمل الإليھا بشكل مباشر 
  . ھيئةال هخبراء بھذخالل التدريب والتوجيه من قبل المدراء وال

  



 :أوال : الشروط الواجب توفرھا في عضو الرقابة-  
  المؤھل العلمي في مجال التخصص .1
 الخبرة .2
  السمعة الحسنة وسالمة المسلك .3
  األخالق العالية .4
  قوة الشخصية .5
  المظھر الالئق .6
  اللياقة والكياسة .7
 الشجاعة األدبية  .8
 القدرة على اإلقناع .9

 استقاللية الرأي .10
 النزاھة .11

  
  

 الطرق واألساليب الصحيحة لبحث المواضيع: ثانيا :- 
  قراءة الموضوع واستخالص المطلوب. .1
  .ھيئةالرجوع إلى السوابق إن وجدت بمحفوظات ال .2
 بحث الموضوع ميدانيا ( الزيارة الميدانية ) إن استدعى األمر لذلك. .3

  
  
 ثالثا : أدبيات الزيارة الميدانية  

o .اإللمام الكافي بالموضوع قبل الزيارة  
o سلوب الدخول للجھة.أ  
o  ل اإلداري بالجھة ومدي التعرف على أسماء القياديين والھيك

ائفھم  ق وظ وع وف ودين  بالموض اديين الموج ة القي عالق
 وصالحياتھم .

o  ارة إال عدم السعي لمقابلة المسؤول األعلى للجھة في أول زي
 عند الضرورة القصوى .

o .احترام الموجودين بالجھة 
o  رورة ة وض ؤولين بالجھ ة المس د مقابل النفس عن ف ب التعري

  إبراز التعريف حتى لو لم يطلب.
o  ة دم ومحاول ؤولين وع وظفين أو المس ى الم تھجم عل دم ال ع

اون  د رفضھم التع إرھابھم وتھديدھم والتسلط عليھم حتى عن
 معك.

 
o  محاولة جعل الزيارة بھا نوع من الودية لخلق جو من الراحة

 بالجھة لضمان تعاونھم . لدى العاملين



o  ون ا أن تك ة إم ات موثق ى البيان ول عل ى الحص رص عل الح
املين أو محاضر  مستندات تخص الموضوع أو إفادات من الع

 إثبات واقعة .
  
  

  رابعا : أساليب االستدعاء وطلبات الحضور
o ؤث ا ال ي تدعى بم ة للمس اة الظروف الوظيفي ى أداء  رمراع عل

  العمل بالجھة.
o لبيانات الخاصة بالمراد استدعائه التأكد من ا 

  االسم /الوظيفة الحالية / عنوان الجھة / عالقته بالموضوع.        
o  م ة اس ع كتاب ب الحضور م وذج طل ة بنم ات كامل ة البيان كتاب

 العضو المستدعي.
o  اليوم ل العضو ب دد من قب د المح رام الموع ى احت الحرص عل

 .والساعة وعدم ترك المستدعى ينتظر بدون سبب
o  بط ب الض ور وطل ات الحض ى لطلب د األقص د بالح التقي

 واإلحضار.
o  ؤتمر ل م ن قب تدعائھم م ذ اإلذن باس تلزم اخ ن يس اة م مراع

عبية  ان الش اء اللج ؤتمرات وأمن اء الم ل أمن ام مث عب الع الش
 العامة للقطاعات النوعية ومن في حكمھم.

  
  

  خامسا : ما يجب مراعاته عند فتح محاضر جمع االستدالل
  

 يتم فتح المحضر بحجرة خاصة  أن .1
 المعاملة الحسنة واالحترام للشخص الذي يتم سماع أقواله. .2
  عدم التھديد بالحبس أو بتوقيع أية عقوبات على الشخص   .3

  نونيا من       لذي يتم سماع أقواله في حالة عدم تعاونه.ا
ن     م

       عمل الرقابة ، وأنك ستحافظ على حقوقه  صميم     
    وأن ھذا المحضر ھو توثيق ألقواله بطريقة      
  رسمية ، وليس تجنيا عليه وليست محاولة      
 لتوريطه وإلصاق التھم به ( لضمان تعاونه).     
 توجيه األسئلة بطريقة واضحة ومفھومة ..5                      

   كتابة اإلجابات بخط و أسلوب واضح وتتفق مع .6                      
 ما جاء  في أقوال المستجوب.                         

  التركيز على صلب الموضوع وعدم التطرق إلى .7                       
 مواضيع ليس لھا عالقة به.                          



  جوب على أقواله التي أثبتت في المست .إطالع8                       
  المحضر ، وتوقيعه على كل صفحة من صفحات                           
  المحضر.                           

  
  

  سادسا : كتابة التقرير الرقابي
  

  وتكون كالتالي:        
o  ملخص لوقائع الشكوى أو البالغ أو الموضوع 
o ى المس ارة إل ث و اإلش وات البح ع خط ر جم دة ومحاض تندات المؤي

 االستدالل .....الخ.
o .الخالصة واالستنتاج 
o .التكييف القانوني للوقائع مدعما بالنصوص القانونية 
o  إعطاء الموضوع رقم قضية). –مخاطبة  –التوصيات  ( حفظ  

  
  
  
 


