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 عن الخبراء 
 : مدقق بيئي محترف معتمد  –روي ليتزينبرغ 

خبرة   ليتزنبرغ  روي  وسنة    35يملك  والصحي  البيئي  والضمان  االمتثال  وخدم  في  بيئي  األمني،  كمدقق 

أعوام   منذ منتصف  داخلي  بيئي محترف  2000وصحي وأمني  كما خدم كخبير  الواجبة  ،  العناية  في  بخبرة 

كاليفورنيا  والتقييم   أنحاء  جميع  في  مواقع  في  عمل  البيئية.  المتحدة،  والمعالجة  خبرته  والواليات  وتتضمن 

وك الدولية   وكندا  والبرازيل  األرجنتين  في  والسلفادور  العمل  الدومينيكان  وجمهورية  وكوستاريكا  ولومبيا 

 وهندوراس والهند والمكسيك وبولندا وإسبانيا.

 

 : مدقق داخلي معتمد ومدير مواد خطرة معتمد وأخصائي سلع خطرة معتمد –كاري ف. راميرز  

خبرة   راميرز  كاري ف.  في    18تملك  واألمنية،  اسنة  والصحية  البيئية  الدفاع   الت مجافي  وعملت  إلدارة 

لتابع لمعهد المدققين الداخليين،  ارقابة البيئية والصحية واألمنية  الثالثة جميعها، وهي عضو فاعل في مركز ال

تصنيع ال  أعمال  من السالمة العالمية في مواقع العمل، وهي تدعمأعمال التحقق  وهي تقود في مهمتها الحالية  

 في جميع أنحاء العالم. والتخزين والهندسة 

 مة مقد
 األوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة  –الرقابة عن بعد 

 ،واستخدام التكنولوجيا وأساليب التدقيق عن بعد لعدة سنوات   الجديدة  الرقابية  منهجياتالاستمر الحوار حول  

  في استطالعات الرأي المختلفة للشركات التي أجريت على مدى العامين أفاد عدد قليل من الشركات  ومع ذلك  

 عن بعد بما يتجاوز نطاق االختبار.  الرقابةالماضيين عن تنفيذ 

جنبًا إلى جنب مع الحاجة الحالية إلجراء عمليات  -وقيود السفر العالمية ذات الصلة    19-كوفيد   يعمل ظهور 

 على إيجاد   ةالداخلي  الرقابةوتركيز جهود    الحوارتجديد    على-الحاجةأو قانونية أو فورية حسب    نظامية  رقابة

تنفيذهالت  ةالمباشر  ةالتقليدي  للرقابةبدائل   يمكن  قد    اي  إليه،   الرقابةكون  تاآلن.  لالنتقال  جيدًا  بديالً  بُعد  عن 

 الصالحيات لألعمال، كما أن العديد من    الحيويةإلى الوظائف    التنقلخاصةً ألن معظم الشركات قد قيدت  و

 القضائية في العالم قد أغلقت الحدود مؤقتًا.

 

 

 

عليها في كل جزء من    الرقابةتحديات  في  هذا    المعلومات موجز    ينظر للتغلب  استراتيجيات  ويقدم  بُعد  عن 

  ، والعمل الميداني والمقابالت واالجتماعات الختامية   الوثائق التخطيط ومراجعة    الرقابة وهي عملية مشاركة  

 . 19-كوفيد  تجاوبها معفي عن بعد الرقابة أفضل الممارسات من ثالث مؤسسات استخدمت  تتبادلكما أنها 

 

 

 الرقابة عن بعد 

 مكونات الرقابة عن بعد 
 

 اعتبارات الرقابة عن بعد 

التركيز يختلف  ، ومع ذلك  التي ينفذها أشخاص للرقابة    من نواحٍ عديدة  مشابهةتعتبر مكونات الرقابة عن بُعد  

مراعاتها بناًء على الدروس   لواجب ا  األمور. يسلط هذا القسم الضوء على  الرقابة  واألعباء وتنفيذ مراحل هذه

 . 19-تجاوبها مع كوفيد عن بُعد كجزء من الرقابة المستفادة من قبل ثالث شركات مساهمة استخدمت عمليات 
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 التخطيط

 نظًرا ألنه من الصعب التمحور في و   ،عملية رقابةاألهمية في كل    ابالغ  انتخطيط الرقابة وتحديد النطاق أمر

يتضمن هذا االجتماع مناقشة ،  خطيط ألصحاب المصلحة مهم للغايةيد فإن اجتماع التاللحظة من موقع بع   ذات 

،  عن بعد للمشاركين  منهجية الرقابةالنطاق والجدول الزمني، ويجب على المدققين إتاحة الوقت الكافي لشرح  

اد عليها أصحاب  التي اعتالرقابة  يجب أن يتضمن ذلك شرًحا ألوجه التشابه واالختالف المتوقعة بين عمليات  

 عن بُعد.الرقابة  المصلحة وعمليات 

المعلومات وما هي التكنولوجيا    تبادلتم  سي أنواع المعلومات التي يجب تغطيتها كيف ومتى    عن تشمل األمثلة  

، وما هي  (التي سيتم استخدامها )كل شيء من الكاميرات إلى الطائرات بدون طيار إلى دعم التواجد عن بُعد 

الفيديو والصور الثابتة، وما هي المناطق السرية أو    مقاطع  يجب الحصول عليها مسبقًا لجمع  التراخيص التي

 المحظورة التي يجب مراعاتها أو تجنبها. 

على   المفروضة  القيود  مناقشة  أيًضا  المهم  في  الرقابة  من  الموقع  في  العمل  أن  وشرح  البداية  منذ  بُعد  عن 

ن  بناًء على  يكون مطلوبًا  قد  دون زيارة الرقابة  تائج  المستقبل  تحول  التي  العوائق  إزالة  بمجرد  أو  بُعد،  عن 

 رفع حظر السفر(. :الموقع الفعلية )على سبيل المثال

التجربة   الداخليين يجب أن يخصصوا حوالي  تشير  المدققين  أن  إلى  المحتوى اإلضافي والشرح  إلى  استنادًا 

استخدام مؤتمرات والتقليدي.    للرقابةما هو مطلوب  عن بعد مقارنة ب   الرقابةضعف الوقت الجتماع تخطيط  

 أو أدلة مرئية أخرى مفيد أيًضا لهذا االجتماع. عروض باور بوينت الفيديو عن بعد باإلضافة إلى 

 

 مراجعة الوثائق 

مراجعات   مراجعة  الوثا تشبه  عديدة  نواحٍ  من  بُعد  عن  بعض  الوثائق  ئق  وجود  مع  المنشأة،    ذير االمحفي 

 الرئيسية.

إلعداد    قد  للمنشأة  بكثير  أطول  وقتًا  األمر  أساسي  الوثائق  يستغرق  نظام  إلى  الملفات    لتبادلوتحميلها 

(SharePoint  درج و إلى  الوصول  توفير  يستغرقه  قد  مما  ذلك(  إلى  وما  المشتركة  األقراص  محركات 

أو   الموقع  المجلد الملفات  الورقية  اعتماداً    ،في  )السجالت  التوثيق  البيانات  نظاو على طريقة  قاعدة  تخزين  م 

للمراجعة   ةقابل  ةغصيسيحتاج موظفو المنشأة إلى قضاء الوقت الكافي لتحويل هذه السجالت إلى  و  .(وغيرها 

 ( وتحميل الملفات.PDF)مثل 

حيث يتم  يجب أن يكون المدققون منفتحين لتلقي ومراجعة المعلومات بأي شكل يمكن الحصول عليه بسهولة ب

إذا أمكن في إمكانية الوصول إلى نظام الملفات الرقمية المستخدم من النظر  لمنشأة، وينبغياتقليل العبء على 

في كثير من األحيان منح الوصول المباشر على أساس مؤقت  يمكن    ،ت قبل المنشأة حيث يتم تخزين السجال

 .الرقابةفقط لمدة 

استراتيجيا بناء  في  بعناية  النظر  البيانات ينبغي  لمراجعة  فعالة  بعد   ت  المثال  ،عن  أخذ   :على سبيل  يكون  قد 

سواء كانت مراجعة كل أو جزء من   لمراد مراجعتها هو الخيار األفضلاعتمادًا على عدد السجالت االعينات  

يجب مناقشة االستراتيجية مع المدققين للتأكد من أنهم يقدمون المعلومات الصحيحة لدعم و البيانات المتاحة،  

 .استراتيجية أخذ العينات 

يجب على  .  المباشرةعلى عكس مراجعات السجالت في الموقع، ال تسمح المراجعات عن بُعد عادةً باألسئلة  

أثناء المقابالت المدقق   عند مراجعة السجالت عن بعد تدوين المالحظات وتدوين األسئلة التي سيتم طرحها 

راجعات عن بُعد هي إعداد مؤتمر عبر ومع ذلك فإن إحدى الطرق لدمج األسئلة المتزامنة أثناء الم  ،عن بُعد 

المستندات   مشاركة  ذلك  يتيح  المراجعة.  قيد  البرنامج  بتنفيذ  المكلف  والشخص  الموضوع  مدقق  بين  الفيديو 

 ومراجعتها وتقديم األسئلة واألجوبة في الوقت الفعلي. 
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 قع ستطالع الموا

عن بُعد. لقد جربت الشركات التي    الرقابة ا في  هو الجانب األكثر تحديً   عن بعد ربما يكون استطالع الموقع  

 ساهمت في هذا الموجز المعرفي حلواًل تقنية مختلفة إلنجاز استكشاف مناسب للموقع.

المباشر   البث  ذلك  بما في  االتجاه،  ثنائية  المباشر  االتصال  تقنية  استخدام  األساليب هو  أحد  والنظارات كان 

 أن فكرة العرض المباشر كانت مقنعة إال أنه تم مواجهة القيود التالية:  على الرغم من ،الذكية ثنائية االتجاه

حتى تلك المرافق التي ادعت أن لديها شبكة ،  على مستوى المنشأة  Wi-Fiلم يكن لدى معظم المرافق شبكة   •

Wi-Fi    من الموقع )مثل مزارع الصهاريج   البعيدةعلى مستوى المنشأة لم يكن لديها تغطية جيدة للمناطق

 واألرصفة والمستودعات الكبيرة ومناطق التخزين(. 

تصادف أن تكون المرافق المغطاة في مواقع نائية أو كانت داخل مباٍن قديمة تم تشييدها مثل المخابئ حيث   •

الفيديو    الخلوي   الهاتف  كانت خدمة تدهور جودة بث  إلى  أدى  أو كانت قوة اإلشارة ضعيفة، مما  محدودة 

 المباشر.

قي • إلى أخرىكانت هناك  نقطة  تنتقل من  التي  بعد  المراقبة عن  قليلة في عمليات  الفيديو    ،مة  تغذية  أن  حيث 

 توفر رؤية نفقية، ولم تكن عمليات المراقبة الطرفية ممكنة.

من منعت   • بعد  عن  الموظفين  للتكنولوجيا  الضوضاء  إلغاء  العكس( خصائص  )على  و  المحيطة  الضوضاء 

 سماع ردود المقابلة. 

بدائل االتجاه  ا  من  ثنائي  المباشر  مقاطعلتواصل  ب  هي  التقاطها  يتم  التي  الرقمية  والصور  استخدام  الفيديو 

للشركة الخلوية  حيث  الهواتف  ميزة  ،  المنهجيةتتمثل  مع    هذه  ومتوافقة  بسهولة  متاحة  األجهزة  هذه  أن  في 

باإلضافة  قوة اإلشارة    ال تؤثر  ،(SharePoint  مثلمعظم حلول تخزين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة ) 

غالبًا ما يتطلب استخدام الفيديو والصور على هذه األجهزة.  مقاطع إلى ذلك عند نقطة التجميع سلبًا على جودة

التخطيط أعاله تخطيًطا مسبقًا وأذونات خاصة )كما هو الحال في  األجهزة الرقمية   كما هو مذكور في قسم 

 (.ات جد بها مخاطر انفجارالمناطق الحساسة أو في البيئات التي تو

المدققين   على  مراجعة  يجب  التقاطها    وضع   الوثائقأثناء  في  يرغبون  التي  االهتمام  ذات  بالمجاالت  قائمة 

 األمن الكيميائي ما يلي:  رقابةتتضمن أمثلة مجاالت التركيز لعمليات ، والفيديو والصور الثابتةمقاطع ب

 نقاط دخول المنشأة النشطة.  •

 محظورة. الو منةاآلمناطق ال •

 مقاطع فيديو لفحص المركبات واألفراد. •

 مقاطع فيديو لمحطات مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة بما في ذلك استخدام الكاميرات. •

الفيديو من قبل مدير   ألبوم،  الرقابةتتم مراجعة الصور ومقاطع  تتم مراجعتها من قبل كل    وتجميعها في  ثم 

 المالحظات وإعداد األسئلة التي سيتم طرحها أثناء المقابالت عن بُعد.  يقوم المدققون بتدوينو ،مدقق

 

 المقابالت عن بعد

الشخصية المقابلة  مثل  تماًما  نفسها  بالطريقة  بُعد  عن  المقابالت  إجراؤها عن طريق جدولة   ،تُجرى  ويمكن 

األفراد   مع  الفيديو  بس   األساسيينمكالمات  المتاحة  التقنيات  من  عدد  أي  )باستخدام   Microsoft  مثلهولة 

Teams  وSkype   وZoom.)  
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يمكن إجراء مقابالت و  ،دقيقة مع أصحاب برنامج المنشأة   90إلى    30ط إلجراء مقابالت من  يخطالت  يتوجب 

مسؤوليات تنفيذية، ويمكن إجراء مقابالت قصيرة )مدتها    يتولوندقيقة مع موظفين معينين    15أقصر مدتها  

المدقق  هذه تساعد و ،الرقابةفي المنشأة العامة لديهم مسؤوليات ثانوية لتركيز  نمحدديدقائق( مع موظفين  10

ألن   فقط  الصوتية  المكالمات  على  الفيديو  مكالمات  تُفضل  العامة.  بالثقافة  المعرفة  اكتساب  على  الداخلي 

 اإلشارات غير اللفظية تعد جزًءا مهًما من االتصال وغالبًا ما تُفقد بدون فيديو. 

للمقابال يستغرق   للمراجعالتحضير  إضافيًا  وقتًا  بُعد  عن  أن  و  ،ت  باألسئلة    يحضريجب  قائمة  مع  مدقق  كل 

 .الوثائقوالنقاط المتعلقة بالمعلومات اإلضافية المطلوبة بناًء على معلومات من مراجعة 

ت الذي  التحدث مع الشخص  لتجنب  الحذر  أكثر من مدقق في مقابلة يجب توخي  أو  تم مقابعندما يشارك  لته 

يكونون مرتاحين للدردشة   في االعتبار  الوضع  ويجب   ،غيره من المراجعين أن العديد من األشخاص قد ال 

في حين أن  ،  (متمرس  تجاريمشرف    مثلن الذين ال يفعلون ذلك بانتظام )يعن طريق الفيديو، خاصةً المدقق

 حده قد يغير لغة الجسد أو اإلدراك. هذا أمر ال مفر منه، حاول ضبط نغمة مريحة وكن مدرًكا أن الفيديو و
 

 االجتماع الختامي 

شخاص. يُقترح  األ  ينفذه  ذي ير االجتماع الختامي للرقابة الاالجتماع الختامي للرقابة عن بعد يشبه إلى حد كب

 الرقابة يتيح ذلك ألعضاء فريق    ، إذتحديد موعد االجتماع الختامي من يوم إلى يومين بعد المقابالت عن بُعد 

عن بُعد لتجميع نتائج المسودة األولية  الرقابة  جعة مالحظاتهم ونتائجهم، باإلضافة إلى عقد اجتماع لفريق  مرا

 .للرقابة

الختامي   االجتماع  األولية  للرقابة  يعد  المسودة  نتائج  لتقديم  المصلحة الإلى  للرقابة  فرصة  أصحاب  جمهور 

 والتحسين المستمر. الرقابة  نتيجة  الستكمالأو مخاوف، ومناقشة المسار إلى األمام  تساؤالت  ةوحل أي

 تبادل المعلومات 

 ثالثة أمثلة على التنفيذ 

 19-االستجابة لبيئة كوفيد

مكونات   التالي  القسم  والدروس  الرقابةيوضح  بعد  في   عن  ساهمت  التي  الثالث  الشركات  من  المستفادة 

، ة وليس بالضرورة أفضل الممارسات المعرف  نتبادلد معهد المدققين الداخليين أننا  موجز المعلومات هذا. يؤك

عن بعد    الرقابةهذه المعلومات على أمل أن تساعد المهنيين اآلخرين على تطوير وتحسين برامج    نتبادلنحن  

 . األمد الخاصة بهم لتلبية احتياجات الضمان الفورية وطويلة 

 

 ألعمال الرقابة عن بعد  الشركات المصنعة تضع معايير

منشأة في جميع أنحاء الواليات المتحدة تخضع للوائح قانون أمن النقل البحري لخفر    40مع وجود أكثر من  

و الكيميائيةالسواحل  للمنشآت  اإلرهاب  مكافحة  تستخدم عمليات  معايير  عالمية  األول هو شركة  مثالنا  فإن   ،

، في كل منشأة مغطاة  سنوية  بصفة  طويلة المدةبحسن نية    رقابةت  عن بُعد كأداة واحدة إلجراء عمليا  الرقابة

 ، قيد التنفيذ الكامل 2020في عام  كانت ، و2019  في عام يعن بُعد على نطاق اختبار  الرقابةتم تنفيذ عمليات 

 عن بُعد لها خصائص معينة: الرقابة المرافق التي يتم اختيارها عادةً لعمليات و

 يخ واضح لفهم اللوائح المعمول بها ومتطلبات خطة األمان الخاصة بالموقع. يجب أن يكون للمنشأة تار  •

معدل   • من  األدنى  الحد  مع  ومسؤولياتهم  ألدوارهم  جيد  فهم  المنشأة  موظفي  لدى  يكون  أن    تدوير يجب 

 ضباط أمن المنشأة. 

 عن بعد. الرقابة يجب أن تكون قيادة المنشأة على استعداد لتجربة نهج  •

بداية جائحةو تم تحويل جميع ةمن حظر على سفر األعمال غير الضروري   اعنه  أسفروما    19-كوفيد   مع   ،

 عن بُعد.  رقابةاألمن الكيميائي المقرر إجراؤها بين مارس ومايو إلى عمليات  رقابةعمليات 
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 وسع نطاق الرقابة عن بعد تع سيارات ينشركة تص 

التصني مرافق  تدير  سيارات  تصنيع  شركة  هي  الثانية  وكشركتنا  بشبكة  وتتصل  والهندسة  والتخزين  الء  ع 

العالم أنحاء  جميع  في  عمليات  ،  واسعة  تنفيذ  العشر    الرقابة تم  السنوات  مدار  على  دوري  بشكل  بُعد  عن 

احتياجات   من  متنوعة  مجموعة  لتلبية  عمليات  ،  الضمان الماضية  االمتثال  الرقابة  تُستخدم  لمراقبة  بُعد  عن 

لمواقع غير المستقرة سياسياً أو التي تتسم بالعنف على الصعيد اإلقليمي حيث وتوافق السياسات في ا  النظامي

عن بُعد للتعامل مع رقابة كبيرة  الرقابة  أيًضا    ةالداخليالرقابة    ت يكون السفر خطيراً أو مستحيالً. كما استخدم

باإلضافة إلى تم  و  ،الوكالء وأنشطة التخزين العالميةالحجم وحساسة للوقت لعمليات طرف ثالث، مثل شبكة  

ذلك استخدام تقنيات للتحقق من صحة فهم األدوار والمسؤوليات ومتطلبات البرنامج لبرامج السالمة الحيوية  

والتأثيرات    19-كوفيد   مع ظهور  ،لعاليةولتأكيد تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للقضايا النظامية ذات المخاطر ا

السفرا وقيود  المصاحبة  كاناعتمد خط    القتصادية  التي  التحقق  عمليات  استراتيجية إلجراء  الثاني    ت الدفاع 

 . ةمستحيلبخالف ذلك 

 

 انتقال الرقابة المطلوبة قانوناً بسرعة إلى الرقابة عن بعد

السفر  قيود  بسبب  اإلنترنت  عبر  رقابة  إلى  تقليدية  رقابة  من  التحول  على  الثالثة  المساهمة  الشركة  أُجبرت 

في باريس ودنفر    متواجدين  وضع مهلة صارمة مفروضة قانونًا. كان المدققونوشمل ال،  19-الخاصة بكوفيد 

 كانت المنشأة في كاليفورنيا، وكان موظفو المنشأة يعملون من المنزل. ووهيوستن  

على ومشاركتها  المطلوبة  الملفات  باسترداد  الموظفين  أحد  وأجروا Skype  برنامج  قام  المدققون  حدد   .

ألمانيا وبوسطن وأربعة مواقع في الواليات المتحدة  مقابالت منزلية للمشاركي واشنطن العاصمة    وهين في 

بالموعد النهائي  التزمت    الرقابة عملية    أن  الجميع  األمر الذي أثار دهشة،  سوميشيغان ولوس انجلوفرجينيا  و

 وحققت أهدافها. 

 

 دوافع أخرى ألعمال الرقابة عن بعد

والمطلو المتكررة  الرقابة  عمليات  مكافحة  توفر  ومعايير  البحري  النقل  أمن  قانون  يفرضها  التي  كتلك  بة 

لعمليات   بدائل  عن  للبحث  آخر  دافعًا  الكيميائية  للمنشآت  التقليدية  الرقابةاإلرهاب  على   ،الشخصية  يجب 

إجراء   اللوائح  هذه  بموجب  المشمولة  بصفةداخلي  رقابةالمنشآت  وسنوية  ة  هذه    يعتبر ،  من  أي  كون  خطر 

ً ا لنشاط إرهابي منخفضالمنشآت هدفً    ة شامل   رقابةهو إجراء    الرقابة، لذلك يجب أن يكون الهدف من برنامج  ا

الوقت لمس نفس  الحجم الصحيح في  تحديد  الموارد على نطاق واسع، مع  الجهد بحيث ال تضيع  عد ت، وتوى 

نهًجا واعدًا الرقابة   بُعد  يومين من   ،عن  أو  يوم  توفير  يمكن  أنه  إلى  بالنظر  لم    ال سيما  إذا  السفر لكل منشأة 

 يسافر المدققون إلى الموقع. 

 عن بعد ما يلي:  رقابةتشمل األسباب األخرى إلجراء 

زيارتها   • تشكل  أو  يصعب  التي  باالضطرابات  خطراً المرافق  المتأثرة  المناطق  في  الموجودة  تلك  مثل   ،

 السياسية أو التي يُقيّد السفر من وإلى الوالية القضائية. 

الت • عمليات  الحاالت  مثل  قصيرة،  زمنية  أطر  في  الحجم  كبيرة  مراجعات  تتطلب  المتعلقة    الرقابةي 

 باالستحواذ أو مبادرة الحد من المخاطر. 

 الدروس المستفادة

 إيجاد حلول للتحديات الجديدة

 إيجابيات وسلبيات الرقابة عن بعد

 ات الثالث عمليات رقابة عن بعد. التي تم اكتشافها عندما نفذت الشرك والمحددات فيما يلي ملخص للمزايا 



 

8 

 

 مزايا الرقابة عن بعد

 قائمة مختصرة باإليجابيات التي تم اكتشافها أثناء تنفيذ عمليات الرقابة عن بُعد تشمل: 

 .الالزم بشدةاستعادة الشعور بالحياة الطبيعية  •

  رقابة مع عمليات    ةالرقاببالنسبة لبرنامج  يمكن أن توفر عمليات الرقابة عن بُعد  .  تكاليف السفر  خفض •

 كبيرة. توفيرات سنوية متعددة 

من   • موسعة  في  المتاحين  المدققينمجموعة  جزئي  بدوام  متفرغ  أو  تينيسي  والية  في  لمتقاعد  يمكن   .

 لديك. الرقابةكولورادو أو حتى مدقق في فان نويس توسيع نطاق موظفي 

وث أولويات متنافسة من حيث الحجم  عن بُعد بتغطية أكبر عند حد الرقابة  . تسمح عمليات  تغطية موسعة •

 والقيود الزمنية. 

المتخصصين • استخدام  في  أو التوسع  محددة  مقابالت  إلجراء  بُعد  عن  االتصال  للمتخصصين  يمكن   .

 .ةكامل رقابة، وال يحتاجون إلى التواجد إلجراء الرقابةأجزاء من تخطيط 

الوثائقتحسين   • والو مراجعة  للخطط  بعد  عن  المراجعات  تساهم  في  .  المدقق  يتبعها  التي  بالسرعة  ثائق 

 . الوثائقإجراء مراجعة أعلى للجودة والتعمق في 

التقارير • وإعداد  التوثيق  يعزز  المتاحة  التكنولوجيا  استخدام  المنشأة  تحسين  موظفي  استخدام  يساهم   .

معلومات  التقاط  في  واستخ  مقاطع  للتكنولوجيا  فهمهم  تحسين  في  الفوتوغرافية  والصور  دامهم  الفيديو 

عن   اإلبالغ  على  القدرة  وتحسين  المنشأة  لظروف  أفضل  توثيق  في  هذا  يساهم  المتاحة.  للتكنولوجيا 

 الحوادث والظروف لموظفي الشركات البعيدين، وزيادة الفرص ألدوات التدريب عن بعد في المستقبل. 

الفيديو مقاطع  ئق و. يمكن توزيع الوقت المطلوب لجمع الوثا على عمليات المنشأة  الرقابةتخفيف عبء   •

ن أنشطتهم عالموظفين    تعطل  رقابةوالصور ورقمنتها على مدى عدة أسابيع، بدالً من التركيز في فترة  

 اليومية.

المطلوبة    الوثائق. نظًرا ألنه يتعين على موظفي المنشأة مراجعة  تحسين التنظيم وتأكيد الوثائق المطلوبة •

فإن   بُعد    الرقابةوتجميعها،  فرصةتعن  للفحص    وفر  المطلوبة  الوثائق  جميع  توفر  من  والتأكد  للتنظيم 

 بسهولة.  النظامي

 

 محددات الرقابة عن بعد 

 الشركات ما يلي:  انفذته مثلماتتضمن بعض محددات منهجية الرقابة عن بعد 

. ال يوجد شيء مثل رؤية العمليات مباشرة أو مراقبة لغة الجسد أو  ال يمكن استبدال المالحظات المباشرة •

عبر اإلنترنت أيًضا حدود في ظل ظروف   للرقابة،  ة التي ال ينبغي أن تكون موجودةحتى مالحظة الرائح

ال يمكنك المشي في  ، مقيدة للغاية أو في بيئات حساسة معينة، مثل األماكن التي تكون فيها العمليات آمنة أو 

 كيميائية أو المصافي.غرفة نظيفة بجهاز فيديو، وال يمكنك نقله إلى العديد من المصانع ال

المدققين  ةالرقاب  تصعب • مع  عالقة  بناء  بعد  ومالحظات   ضياع.  عن  ونصائح  تلميحات  تقديم  فرص 

خارج  اآلخرون  منها  يستفيد  قد  التي  األشياء  وصف  أو  الممارسات  أفضل  تحديد  الصعب  من  للتحسين. 

ألشياء األكثر فائدة التي يحصل عليها  بذلك، وغالبًا ما تكون هذه ا  الناجحونعملية التوثيق. يقوم المدققون  

 المدققون من التمرين. 

لالحتيال   غياب  يتيح • أخرى  فرًصا  الشخصي  وحذف التفاعل  المزورة  المستندات  تقديم  فرصة  تزداد   .

المختلفة أو  /اإلضافية  الرقابية جراءات  اإلالمعلومات ذات الصلة. قد يتطلب ذلك تخطيًطا إضافيًا أو بعض  

 .ةالتقليدي الرقابةالعوائق التي تحول دون فع رالمتابعة بمجرد 
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 كن مستعداً لمطبات في الطريق 

مستعداً   الفنية،كن  المؤتمرات   لألعطال  في  الجسور  تنهار  وينسون    حيث  اإلصغاء  للناس  يمكن  تشغيل  ال 

لتي قيود على حجم ملفات مقاطع الفيديو والصور اقي بعض الشركات  يوجد للجدران النارية  و  ميكروفوناتهم

تتطلب  المنشأة    من  قد  في  هذه موظفين  جميع  على  التغلب  ويمكن  المعلومات،  تكنولوجيا  من  مساعدة  طلب 

 العقبات بالوقت والخبرة. 

 

 االستنتاج 

 االستخدام العملي للتقنية 

في جميع أنحاء العالم اليوم. هذا ليس أقل صحة   الرقابةوبرامج    يعد االبتكار والتحول محور تركيز األعمال

عن بعد. هناك العديد من التقنيات المزدهرة التي تبشر بالخير في هذا   الرقابةحول    الحوارا هو عليه في  مم

واالفتراضي    ومنهاالمجال،   المعزز  والواقع  المباشر  الفيديو  بث  والذكاء واستخدام  طيار  بدون  الطائرات 

 االصطناعي وغيرها. 

ال تدع سحر التكنولوجيا الجديدة يمنعك من استخدام ما لديك بناًء على تجربة المؤلفين:  هناك كلمة تحذير  لكن  

تتطلب الطائرات بدون طيار مشغلين ذوي خبرة، وللعديد من الشركات في بعض  ، ف)وفهم كيفية استخدامه(

ز معدات متخصصة ونطاق ترددي  يتطلب البث المباشر والواقع المعز،  صينالواليات القضائية مشغلين مرخ

اآلن، مع التركيز على    هو مفيد ولكن استخدم ما    -فهذه التقنيات مفيدة-  ذل قصارى جهدكباستمر في    ،عالٍ 

 الدمج المستقبلي للتقنيات الجديدة.

مع يمكن  .  التي ينفذها أشخاص   الرقابةبديالً عن    ت ليس  ، فهيحالً واحدًا يناسب الجميع  ت عن بُعد ليس  الرقابة

يوفر ضمانًا عندما تمنع أن  عن بُعد دوًرا، والرقابة  لعب  تذلك كجزء من برنامج ضمان متعدد السنوات أن  

 الظروف الخاصة العمل كالمعتاد.

 ة واألمني  ةوالصحي ةالبيئي  الرقابةمركز  عن

البيئة    للرقابة علىالمدققين الداخليين    هو عرض متخصص من معهد الرقابة البيئية والصحية واألمنية  مركز  

لتزويد المدققين بالتطوير المهني المستهدف بة البيئية والصحية واألمنية  مركز الرقا  أنشأو  ،والصحة والسالمة

الجودة   والصحة والسالمةوعالي  البيئة  في  المصلحة  بين أصحاب  المعرفة  لتبادل  التواصل  وإعداد   ،فرص 

،  ةالرقابتقارير مستمرة وفي الوقت المناسب وذات صلة عن االتجاهات والمعايير والقيادة الفكرية في مهنة  

 . مركز الرقابة البيئية والصحية واألمنيةهذا التقرير مخصص الستخدامك الحصري كعضو في 

 . www.theiia.org/EHSAC   الموقع لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة 

 المدققين الداخليينعن معهد 

للمعايير والتوجيه    ةاخليالد   الرقابةاألكثر شهرة في مهنة    والمزود معهد المدققين الداخليين هو المدافع والمعلم  

عضو من أكثر من    200000ويخدم اليوم أكثر من    1941والشهادات. تأسس معهد المدققين الداخليين عام  

 ماري بوالية فلوريدا.  اليكدولة وإقليم. يقع المقر العالمي في  170

 .ww.theiia.orgw الموقع لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

 

 إخالء مسؤولية 

واألمنية  نشر  ي والصحية  البيئية  الرقابة  الداخليين  ومركز  المدققين  إعالمية  معهد  ألغراض  الوثيقة  هذه 

وعلى هذا النحو يُقصد منها فقط    ،وتعليمية. ال تهدف هذه المواد إلى تقديم إجابات نهائية لظروف فردية محددة

ومعهد المدققين الداخليين بالتماس مشورة  الرقابة البيئية والصحية واألمنية    مركزوصي  ياستخدامها كدليل.  

مركز الرقابة البيئية والصحية واألمنية ومعهد تحمل  ي ال  ،  المتعلقة مباشرة بأي حالة محددةالخبراء المستقلين  

 مسؤولية عن أي شخص يعتمد وحده على هذه المواد. ةأيالمدققين الداخليين 

http://www.theiia.org/
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