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القيادة والسهر على تحقيق االستراتيجيات والسياسات والتوجهات وااللتزامات المؤسساتية لوزارة 

 .العدل من خالل المراقبة المستمرة

  سؤولياتالم

 المساهمة الفعالة في تحديد التوجهات االستراتيجية للوزارة؛ 

الفعلية للمفتشية العامة في تفعيل استراتيجية القطاع ضمن  السهر على االلتزام والمساهمة 

 استراتيجية الدولة؛

القيام باليقظة الالزمة من اجل احترام وتفعيل التوجهات االستراتيجية والسياسات القطاعية  

 المنبثقة من المهمات المؤسساتية للوزارة؛

االستراتيجية للوزارة من وقاية القطاع  القيادةإعداد وتفعيل نظام لالستشعار واليقظة يمكن  

 من االختالالت الخطيرة والوقوع في أزمات مؤسساتية؛

االستراتيجية دوريا وكلما دعت الضرورة بالمعلومات الخاصة والرؤى الالزمة  القيادةتزويد  

 االستراتيجية؛ تالقراراالتخاذ 

التي يجب أخذها بعين االعتبار  االستراتيجية حول الوقائع والتطورات القيادةإثارة انتباه  

 والتي تتطلب تدخال مستعجال؛

توضيح السياسات والتوجهات واألهداف االستراتيجية للقطاع وترجمتها إلى "مشروع   

 مراقبة داخلية" مفصل إلى خطة وبرامج عمل؛

في اطار من الشفافية  إعداد منظومة المناهج والمقاربات واألدوات الالزمة للقيام بتفتيش 

 ؛ ةموضوعيالو 

 ؛العام المرفقتحسين قيم وثقافة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و  المساهمة النوعية في  

السهر على توضيح االختصاصات والمسؤوليات واألهداف الفردية والجماعية للعاملين  

 بالمفتشية العامة؛

 بالمرتفقين؛السهر على تنمية ثقافة الجودة بالقطاع العمومي وتحسين العالقات  

إيجاد محيط يستجيب للتفاعالت وتظافر الطاقات والتزام وانخراط العاملين بالمفتشية قصد  

 تحقيق األهداف المسطرة لها؛

السهر على توفير المعلومات وخلق ظروف سانحة لتوزيع المعلومات من األعلى إلى  

 األسفل ومن األسفل إلى األعلى؛

التي تدخل في  لملتقيات والندوات الوطنية والدوليةالتمثيل األمثل للقطاع في مختلف ا 

 ؛مجال اختصاصه
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العمل على تطوير شبكة شراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع العمومي من أجل تبادل  

 اآلراء والتجارب في مجال المراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية؛

ارة ومختلف اإلدارات السهر على رفع مستوى التواصل والتنسيق مع مختلف هياكل الوز  

 العمومية في إطار االهتمامات المشتركة والعمل على توحيد الرؤى وتناسق وتكامل  التدخالت؛

ي مجال المراقبة سات المهنية المتعلقة بالمفتشية فالعمل على تطوير المعارف والممار  

 الداخلية خصوصا وبالقطاع عموما؛

  والمھــام ا�نشطــة

المهام المؤسساتية الموكولة إلى المفتشية العامة إلى مشاريع وبرامج العمل على ترجمة  

 ومخططات والسهر على تنفيذها؛

 ؛تفقد التي تكون موضوع المصالحوضع برنامج عند بداية كل سنة يتم فيه تحديد  

إبراز هيئة التفتيش ، مع  للمجاالت التي وقفت عليها اوتقييم اتقرير يتضمن تشخيصإعداد  

 ئاوالمعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة أو تسبب بط ، ورصد اإليجابيات والسلبياتمستنتجاتها

 اقتراحات هيئة التفتيش حسب ما تراه كفيال لتذليل الصعوبات ، وحل اإلشكاليات، مع في سيرها

 ؛ ومعالجة السلبيات ، وكذا تشجيع العناصر المتميزة بعملها وكفاءتها وسلوكها

السهر على سالمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير األموال  

 العمومية؛

راقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيىء وٕابرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا مإجراء ال 

 للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛

للوزارة مقارنة مع االهداف والتكاليف  تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية والالممركزة 

 الناتجة عنها؛

التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة الى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين  

 معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو األعوان أو المستخدمين؛

 وتفعيلها؛ العامة يةفتشإعداد لوحة القيادة العامة للم 

  ؛العامة يةفتشلماومراقبة وتقييم مختلف أنشطة قيادة وتنسيق  

 ؛العامة يةفتشإعداد تقارير تركيبية من أجل توثيق عمل الم 

 تقديم االستشارة 

 

 


