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 المقدمة .1
 ISSAI) حول مراجعة النظراء المعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا 1االنتوساي دليل من الغرض .1.1

 واإلرشادات ألجهزة الرقابة العليا حول التخطيط، الجيدة للممارسات مصدر أن يكون هو( 5600
  لعمليات مراجعة النظراء.  والتقييم والتنفيذ،

1.1. ISSAI 5600 الدولية المعايير إطار عمل من( إرشادات التدقيق) الرابع المستوى من جزء هو 
 المتطلباتتأتي و  األول، المستوى التأسيسية المبادئ تشكل حيث ، (ISSAI) العلياالرقابة  ألجهزة

 التدقيق معايير) األساسية التدقيق ومبادئ ،الثاني المستوى تمثلل العلياالرقابة  أجهزة لعمل األساسية
 2المستوى الثالث.  تشكل( نتوسايلال

تم تبني الدليل للمرة األولى خالل المؤتمر العشرون لالنتوساي )االنكوساي( والذي عقد في  .1.1
مراجعتها  ينبغي حية وثيقة ليكون البداية منذ تم تصميم هذا الدليل وقد.  1212جوهانسبرغ في عام 

 في الجيدة الممارسات على مثلةاألو  التطورات أحدثفي طرح  تستمرل وتحديثها بشكل دوري
 .لمنطقةا

 المعنية بمراجعة النظراء الفرعية اللجنة إلى ISSAI 5600 المعيار وتحديث مراجعة مهمة تم إسناد .1.1
 من نتوساياال أعضاء من الفرعية اللجنة وتتألف. القدرات لبناء نتوساياال لجنة من جزءا   تشكل التي

 ألمانيا،و  األوروبية،المدققين  محكمةو  استونيا،و  كرواتيا،و  ،(الفرعية اللجنةنائب رئيس ) بنغالديش
ندونيسيا،و  المجر،و   المتحدة والواليات والسويد، ،(الفرعية اللجنة رئيس) سلوفاكياو  المغرب،و  ا 

 .األمريكية
 وال ،األساسي ISSAI 5600أتت هذه اإلرشادات التي خضعت للمراجعة بناءا  على المعيار الدولي  .1.1

 هيكلمع ذلك، شهد . تضمنها التي الجيدة الممارسات على مثلةاألو  للمبادئ األولي اإلطار سيما
 منذ نتوساياال أعضاء من الواردة والمقترحات الفعل ردود عكسلي كبيرا   تغييرا  اإلرشادات  ومضمون
 .1212 عام في ااعتمادهأن تم 

 ادراجها تم التيقائمة التدقيق لمراجعة النظراء  تم إجراء المزيد من التطوير على ذلك، باإلضافة إلى .1.1
عادة، 1122للمعيار االساسي  كملحق " مراجعة النظراء أسئلةمجاالت و "تسميته ليصبح  وا 

(PRAQ .)يمكن أن يتم أخذها باالعتبار في  لمجاالت حديثة تدقيق قائمة جديدال الملحق يقدم
 . الصلة ذات والمعايير مقاييسالو  مراجعة النظراء، ونوعية األسئلة التي يمكن طرحها،

 

                                                 
 : التالي اإللكتروني الموقع على المسرد في الدليل في استخدامها تم التي للمصطلحات تعريف على االطالع يمكن -1

http://www.intosaiglossary.org.mx . 
  

2-  framework-issai-the-http://www.issai.org/about/  . 

http://www.intosaiglossary.org.mx/
http://www.intosaiglossary.org.mx/
http://www.issai.org/about-the-issai-framework/
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 يعتبر العليا، الرقابة ألجهزة الممنوحة والتفويضات والمحتوى، األنشطة، في الكبيرة لالختالفات نظرا .1.1

. النظراء مراجعة ومجاالت وأنواع، حاالت، جميع يغطي ال قد وبالتالي فقط، دليل ISSAI 5600المعيار
 تنطوي التي المبادئ سيما ال النظراء، مراجعة وطبيعة لغرض مشترك فهم تأسيس إلى يهدف فإنه ذلك، ومع
 .النظراء مراجعة وفريق للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز يتبعها أن يمكن التي والخيارات عليها

 الرقابة ألجهزة الدولية المعايير مع بالتوافق ISSAI 5600 المعيار استخدام يتم أن يجب ذلك، على عالوة .1.1
 لتدقيق األساسية المبادئحول " ISSAI 100 المعيار الخصوص وجهعلى - الصلة ذات األخرى العليا

 .المراجعة عمل إطار في كأساس استخدامها عند المطبقة المعايير ذكر مراعاةمع -" العام القطاع
( SAI PMF) األعلى الرقابة جهاز أداء قياس عمل إطار مع ISSAI 5600 المعيار استخدام أيضا   يمكن .1.1

 :مختلفتين بطريقتين
 مراجعة كعملية األعلى الرقابة جهاز أداء قياس عمل إطار تقييم لدعم 1122 رقم المعيار استخدام يمكن -

 . النظير
 للموضوعات التنظيم يقدم أن أو إلهام مصدر األعلى الرقابة جهاز أداء قياس عمل إطار يكون أن يمكن -

 .النظير مراجعة تغطيها التي
 العليا الرقابة ألجهزة الدولية للمعايير اإلرشادية األدلة من بغيرها تتعلق داعمة إرشادات الدليل هذا يقدم .1.12

 في فرق تحدث – العليا الرقابة أجهزة وفوائد قيمة -ISSAI 12 العليا الرقابة ألجهزة الدولي المعيار خاصة)
 الدولي والمعيار المهنة، أخالقيات   ISSAI 12-العليا الرقابة ألجهزة الدولي المعيار المواطنين، حياة

 العليا الرقابة ألجهزة الدولي والمعيار العليا، الرقابة ألجهزة الجودة رقابة-ISSAI 40 العليا الرقابة ألجهزة
ISSAI100- الرشيد للحكم اإلنتوساي دليل العام، القطاع لتدقيق األساسية المبادئ INTOSAI GOV 

 قياس عمل إطار للتنمية اإلنتوساي مبادرة ومنتجات العام، للقطاع الداخلية الرقابة لمعايير إرشادات -9100
  .التدقيق بعمليات للقيام المتطلبات من المزيد على تشتمل وال (SAI PMF -العليا الرقابة أجهزة أداء

 المعنية اإلنتوساي للجنة الوثائق مكتبة في متوفرة صلة ذات أخرى ووثائق النظير مراجعة أدلة من مجموعة .1.11
 مراجعة اتفاقيات ذلك ويتضمن www.intosaicbc.org 3:التالي الموقع على (CBC) القدرات ببناء

 الجيدة الممارسات على أمثلة أو المراجع بمثابة تكون قد والتي العليا الرقابة أجهزة تقدمها وتقارير النظراء
 معلومات بأي وترحب الحالي التوثيق إلكمال المزيد لتقديم دعواتها بتوجيه الفرعية اللجنة وتستمر. لآلخرين

  .4بها للقيام التخطيط تم أو مؤخرا   بها القيام تم التي النظراء لمراجعة عمليات أو
 

 

                                                 
 .  /library-enthttp://www.intosaicbc.org/docum على الطالع -3

 الفرعية اللجنة ورئيس secretariat@intosaicbc.org: التالي العنوان على القدرات بناء لجنة أمانة إلى الوثائق تلك إرسال يتم أن يجب -4

 .النظير بمراجعة المعنية

http://www.intosaicbc.org/document-library/
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 . التعاريف2

 قبل من وذلك أعلى رقابة لجهاز عملية أو/و الجهة في أكثر أو لعنصر ومستقلة خارجية مراجعة إلى" النظراء مراجعة" مصطلح يشير  .1.1

 .  5العليا الرقابة أجهزة من أكثر أو واحد من المهنيين الزمالء من فريق

نما تدقيق ال تعتبر عملية مراجعة النظراء .1.1  الخضوع إن قرار 6.والمشورة التقييم هي عبارة عن عملية تطوعية يقوم بها النظراء لتقديم وا 

هذه الطبيعة التطوعية  عي، وتنعكسعمل تطو  دائما   هو لجهاز رقابة أعلى آخر، النظراء االشتراك في مراجعة أو لمراجعة النظراء

 .فترة الممارسة أثناء مراجعة النظراء وفريق جهاز الرقابة األعلى بين والتبادل جميع عمليات االتصال لمراجعة النظراء على

 حسب يقرر، أن ويمكنه النظراء، مراجعة فريق وتوصيات إن جهاز الرقابة األعلى الذي يخضع لمراجعة النظراء غير ملزم باستنتاجات  . 1.1

وبما أنه يتم القيام بمراجعة النظراء من قبل مهنيين مستقلين خارجيين، فمن شأن . التقييم نتائج استخدام طريقة والضرورة، االقتضاء

 .العملية على والمصداقية الجودة ذلك أن يقدم مستوى أساسي ضروري من ضمان

طار هدف وسيختلف يختلف قد  .1.1  الخاضع األعلى الرقابة لجهاز والتنظيمي والمهني، القانوني، السياق على بناءا   النظراء مراجعة عمل وا 

 احتياجات أساس على للنظراء مراجعة لكل والنطاق المحدد األهداف تعيين ويتم. بها يعمل التي الظروف وكذلك النظراء، لمراجعة

عملية الحقة لمراجعة النظراء تتم لجهار رقابة  أي أهداف أن أيضا   يعني وهذا. جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة ورغبات

 .التنظيمية والمتطلبات االستراتيجية األولويات بتغير وتطور تختلف أن أعلى يمكن

النظراء، كما لمراجعة  اختيارها يمكن والعمليات التي يقوم بها، والتي التنظيم في جهاز الرقابة األعلى كثيرة من مجاالت خيارات هناك . 1.1

عملية تدقيق واحدة أو أكثر، إلى مراجعة مهام أو أنشطة أو  تقييم من وأن تتراوح والحجم، التركيز حيث من تختلف أن يمكن أنها

 بشأن ضمانات تقديم أو جودة عمليات التدقيق الفردية، عملية مراجعة النظراء تقييم تتضمن عادة ، ال. تنظيمية معينة ترتيبات

  م وتوصياتهم. استنتاجاته

يتفق جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة مع أجهزة الرقابة العليا المشاركة على  بالنسبة لكل عملية من عمليات مراجعة النظراء، . 1.1

 بالعمل البدء كتابيا  قبل االتفاقية هذه أن يتم توثيق ويجب.في مراجعة النظراء تطبيقها والتغطية التي سيتم النهج، والشروط المرجعية،

 .(1 الفصل انظر) تفاهم مذكرة خالل وغالبا  ما تأخذ االتفاقية شكلها الرسمي من. لمراجعة النظراء الميداني

 

 

 االستراتيجية االعتبارات .3
                                                 

 .العليا الرقابة أجهزة من ليسوا بخبراء االستعانة باالعتبار يأخذ أن األعلى الرقابة لجهاز يمكن معينة، حاالت في -5

(، إعالن المكسيك حول استقاللية أجهزة الرقابة العليا. مع ذلك، هناك 11تقوم القاعدة بناء على أساس المعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا رقم ) -6

 هاز الرقابة األعلى في إندونيسيا. أجهزة رقابة عليا ملتزمة للخضوع لمراجعة النظراء مثل جهاز الرقابة األعلى للواليات المتحدة األمريكية أو ج
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بالنسبة لجهاز الرقابة  والموارد والجهد الوقت حيث من كبيرة مراجعة النظراء باستثمارات في يرتبط االنخراط . 1.1

وينبغي أن  األعلى الخاضع للمراجعة وكذلك أجهزة الرقابة العليا التي تقدم األعضاء لفريق مراجعة النظراء. 

 تمثل أية عملية لمراجعة النظراء االستخدام الفعال لهذه الموارد.

التي تخطط إلجراء عمليات مراجعة  العليا ةستستفيد أجهزة الرقاب باالهتمام، جديرة لنتائج االستثمار لضمان تحقيق .1.1

 :يلي لما واضحة رؤية وجود النظراء من

 المتوقعة والفوائد النتائج ذلك في بما المقترحة، عملية مراجعة النظراء هدف . 
 والضوابط الموارد االعتبار بعين مع األخذ عملية مراجعة النظراء، ونطاق التركيز. 
 تطبيقها.  سيتم التي والمعايير المقاييس 

 الهدف

 للهدف، أولي الذي يدرس الخضوع لعملية مراجعة النظراء، بتقييم أن يقوم جهاز الرقابة األعلى، المستحسن من . 1.1

في  الجهاز يساعد أن شأنه األمر من وهذا. المبادرة هذه من جنيها يمكن التي المتوقعة والفوائد والمخاطر،

 في التفكير لبدء فرصة بمثابة تكون أن أيضا   ويمكن. مراجعة النظراء ونهج تحديد نقاط التركيز، والنطاق،

 .النظراء مراجعة لفريق الالزمة الخبرة ونوع القدرات

 المتوفرة الفرص من الكبيرة ونوع مراجعة النظراء، والمجموعة طبيعة الختيار المتاحة الكبيرة إن درجة الحرية . 1.1

ويجب على جهاز الرقابة . ألسباب القيام بمراجعة النظراء بتمعن ينظرتتطلب من جهاز الرقابة األعلى أن 

على سبيل . المنفعة أصحاب وتوقعات الشاملة طريقة توافق القيام بهذه العملية مع استراتيجيته تحليل األعلى

 أو جديدة ممارسة إلدخال تمهيدا   أو العادية المراجعة عملية جزءا  من تكون مراجعة النظراء أن المثال، يمكن

 في البت لدى السبب كان أيا  . أصحاب المنفعة قبل من أثيرت قضايا على ردا   تكون أن يمكن كما نظام جديد،

 لتلبية لديه المتوفرة المختلفة الخيارات في بعناية النظر إلى يحتاج جهاز الرقابة األعلى مراجعة النظراء، إجراء

 .المرجوة النتيجة وتحقيق احتياجاته

 أن يسعى جهاز الرقابة األعلى الستخدام مراجعة النظراء لألمور التالية:  يمكن المثال، سبيل على . 3.5

 والمحلية. التدقيق الدولية معايير تطبيق بالحدود التي يلتزم بها في فيما يتعلق ضمان الحصول على 
 ممارسات وأنظمة الجهاز.  جوانب لجانب أو أكثر من عملية أو/ و مفهوم حول سديد رأي على الحصول 
 عمليات الجهاز. من مختلفة مناطق وفعالية كفاءة تحسين أو تعزيز طرق بشأن مستنيرة قرارات اتخاذ مساعدة الجهاز في 
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 تعزيز وسائل ومنهجيات وأدوات تدقيق محددة.  طرق حول األفكار تلقي 
 أعمال الجهاز. ونوعية إنتاجية تحسين سبل تحديد 
 الدولية. الممارسات أفضل مقابل االساسية الداخلية قياس الممارسات 
 بها يعمل التي الطريقة تطوير مواصلة. 
 االقرار المستقل لتنظيم وعمليات الجهاز. خالل من أصحاب المنفعة، مع مصداقية الجهاز تعزيز أو تأكيد 

 

 الخاضع األعلى الرقابة لجهاز والتوقعات األهداف بين فيما التوفيق في صعوبات هناك يكون أن يمكن األحيان بعض في . 1.1

 المفاهيم وكذلك مهمة اختالف أوجه أي مناقشة تتم أن المهم من فإنه بالتالي النظراء، مراجعة فريق وأعضاء للمراجعة

 يتلقى أن المتوقع من يكون قد المثال، سبيل على. للعملية األولية المراحل في ومعالجتها المتوقعة النتائج حول الخاطئة

 الحالة، هذه ففي. المعايير مع ومتوافقة جيد بشكل مصممة ممارسته بأن ضمان للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز

 .   سينشر التقرير كان إذا خاصة ذلك، عكس تكون مالحظات بأي الجهاز يرحب ال قد

العناصر  وتحديد مراجعة النظراء، عناصر من كعنصر" الفجوة تحليل" يختار جهاز الرقابة األعلى أن يتم تضمين قد . 1.1

التنظيم وممارسات التدقيق الخاصة به. ويمكن  لتطوير المحتملة المجاالت على الضوء المفقودة، وتسليط أو الضعيفة

 .األولويات وتحديد الشاملة االستراتيجية التنمية خطة لوضع كأساس مراجعة النظراء استخدام نتائج

 أن حيث. وتحسينها تعزيزها وطريقة التوصيات تقديم وبالتالي األعلى، الرقابة جهاز عمليات تقييم النظراء لمراجعة يمكن . 1.1

 ذات العليا الرقابة أجهزة من لكل الخارجية العام التدقيق عمليات في السليمة الممارسات وتنشر تشجع النظراء مراجعة

 .أوسع بشكل التدقيق ومجتمع المباشرة الصلة

في  والتحديات والمتطلبات، للمبادئ، من خالل فهمها الجيد للرقابة العليا تستفيد أجهزة الرقابة أن هذه المرحلة، يمكن في . 1.1

 .فيها ساهمت أو لمراجعة النظراء خضعت التي الرقابة العليا أجهزة استشارة يشتمل ذلك على أن ويمكن مراجعة النظراء،

 .مفيدا   مرجعا   النظراء مراجعة لجنة بناء القدرات حول الوثائق المتوفرة على موقع كما تعتبر

 مراجعة النظراء من المتوقعة والفوائد الهدف على واالتفاق كافية داخلية مناقشات يجري جهاز الرقابة األعلى أن وينبغي  .1.12

 قبل ذلك يتم أن المستحسن ومن. المقترحة

 

 

أجهزة الرقابة العليا  وتحديد لمراجعة النظراء، المحدد النطاق بشأن قرار اتخاذ مثل المفصل، القيام بالتخطيط يتم أن 

 .التقرير وشكل مراجعة النظراء، وتوقيت المشتركة،
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 مراجعة النظراء حول والخارجية الداخلية في التوقعات النظر جهاز الرقابة األعلى على يجب وعلى نحو مواز،  .1.11

 والقيمة فيما يتعلق بالهدف من المراجعة، والمالئم المناسب الوقت في اصلالتو  ويشمل ذلك. المقترحة ومعالجتها

بقاء الجمهور المبادرة، هذه من تحقيقها يمكن التي المكتسبة  .االقتضاء على علم حسب والخارجي الداخلي وا 

وتغطية مراجعة النظراء نوع  بشأن مستنير قرار اتخاذ على القدرة وجود هو نود أن نذكر أن الهدف الختام، في  .1.11

 تعزيز تساعد في مراجعة النظراء من شأنها أن وتحديد التخطيط من األولى المراحل أن التي يجب القيام بها.

 .وتحسينها والمهنية التنظيمية للتنمية وحافزا   هاما   دافعا   باعتبارها قدراتها

 والنطاق التركيز

باألمور التي يجب أن يتم  المتعلق يجب أن يأتي القرار اإلمكان، قدر مفيدة لتكون عملية مراجعة النظراء عملية  .1.11

 المتوقعة. دفعت إلى القيام بمراجعة النظراء والفوائد التي األسباب ونطاق المراجعة بصورة تعكس التركيز عليها

المراجعة،  ودعم لتمويل لديه المتوفرة الموارد باالعتبار يجب أن يأخذ جهاز الرقابة األعلى ذلك، على عالوة .1.11

من المرجح أن يتم من خالل عملية مراجعة النظراء ذات النطاق  المثال، سبيل على. وأفضل الطرق لتعزيزها

 ناحية من. الفريق الذي قام بالعملية من ومحددة جدا   مفصلة وتوصيات مالحظات المحدد بدقة استخالص

 واستهالك أطول وقتا   النظراء مراجعة عملية تستغرق أن لمرجحا من الواسع، النطاق ذات العمليات مع أخرى،

 والقضايا التأثير على تركز والتي أعلى مستوى ذات ومالحظات توصيات عن وتسفر الموارد، من المزيد

 .شاملة بصورة االستراتيجية

 بالضبط وحدود الخططما يجب أن تراجعه  أن تحدد أجهزة الرقابة العليا وبوضوح الضروري بناء عليه، من .1.11

 7مراجعة النظراء: في التي يمكن إدراجها المواضيع أو المجاالت فيما يلي. الممارسات

 والبرمجة. االستراتيجية 

 

 ،والمحلية للتدقيق الدولية بالمعايير التي تتعلق والعمليات الداخلية والقواعد واألدلة العمليات. 
 الجودة. مراقبة عملياتفي  وتنفيذ رقابة الجودة وتصميم ونظام نهج 

                                                 
من األفكار حول ما يستطيع أن يركز عليه جهاز الرقابة األعلى وتغطيته في عملية مراجعة النظراء، أحد الخيارات هو االطالع على وثيقة لمزيد  -7

ي يمكن أن تثار في مراجعة النظراء. ( والذي يشتمل على عدد من المجاالت والقضايا الت1"مجاالت وأسئلة حول مراجعة النظراء " )الملحق 

جهزة والخيار اآلخر هو االطالع على الموقع اإللكتروني للجنة بناء القدرات والذي يحتوي على نطاق واسع من الوثائق العملية وفرها عدد من أ

 الرقابة العليا.
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  .طرق ووسائل إعداد التقارير 
 المنفعة. أصحاب مع العالقات 
 البشرية. الموارد إدارة 
 اإلعالم. ووسائل أنشطة االتصاالت 
 والدعم اإلدارية المهام إدارة. 

 

 تحدد التي الرئيسية العناصر االعتبار في يأخذ جهاز الرقابة األعلى أيضا   أن ينبغي النظراء، مراجعة نطاق تحديد عند  .1.11

 القطاع العام، والسياسات ولوائح المحاسبية المحلية، والمتطلبات المحلية، القوانين والمعايير مثل) وأنشطتها مهامها

 تحديد عند االعتبار في األمور هذه النظراء مراجعة فريق يأخذ أن يجب كما. الدولية( المعايير وكذلك الداخلية، والقواعد

 .األخرى األمور جانب إلى النظراء مراجعة ومعايير أسئلة،و  نهج،

مراجعة النظراء سيعود بالنفع على الجهاز وله  ونطاق على أن تركيز أن يؤكد جهاز الرقابة األعلى يجب الختام، في  .1.11

 (.PRAQ) الملحق على االطالع يرجى والمقاييس المعايير حول التفاصيل من نتائج فعالة. لمزيد

 

 الذاتي مراجعة النظراء والتقييم

مكانية نشر النتائج التي يتم التوصل لها، النظراء، مراجعة عملية لطبيعة نظرا    .1.11  األعلى الرقابة جهاز يأخذ أن يمكن وا 

 للتقييم مختلفة متاحة أدوات هناك .النظراء بمراجعة القيام قبل عالجية إجراءات واتخاذ ذاتي تقييم بعملية القيام باالعتبار

المجاالت  تحديد جهاز الرقابة األعلى في لمساعدة مفيدة وسيلة الذاتي التقييم يكون أن كما يمكن(. الجدول انظر) الذاتي

 تقييما   أن تشتمل مراجعة النظراء على ذلك بعد التي يجب التركيز عليها في عملية مراجعة النظراء المقترحة. ويمكن

 .الذاتي التقييم بعد المتخذة التصحيحية اإلجراءات كفاية لمدى

 أنجزت التي الداخلية التقييمات ونتائج الرقابية، والتدابير الفحص، عمليات إلى أيضا   يشير أن األعلى الرقابة لجهاز . يمكن1.11

 هذه التقييم عمليات نتائج توفر قد. الجودة بمراقبة تتعلق ألغراض أو والتنفيذ، العمل تقدم لمراقبة تمت والتي مؤخرا ،

 .النظراء مراجعة عملية ومجال التركيز نقاط تحديد عند استخدامها ليتم صلة ذات إضافية مخرجات
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 الرقابة العليا أجهزةقبل  من النظراء مراجعة لعمليات وكأساس الذاتي التقييم ألغراض استخدامها يمكن التي األدوات على أمثلة

 أجهزة التدقيق في القدرات بناء لجنة-دليل
 واألكثر المحددة التقييم حول نماذج معلومات ( يوفر ألجهزة الرقابة العلياالسابقة التابعة للجنة بناء القدرات 1الفرعية  الدليل )تم وضعه من قبل اللجنة

 تقييم عند االعتبار بعين تؤخذ وماهي األمور األساسية التي يجب أن الخارجي التقييم من القصوى االستفادة طرق تحقيق أيضا   يغطي كما. عمومية
 www.intosaicbc.org إلى الرجوع .القدرات

 (PMFإطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا )
 للتقييم األساس يوفر( الرقابة العليا أجهزة ومنافع مجموعة عمل االنتوساي المعنية بقيمة تم وضعه من قبل) العليا الرقابة أجهزة أداء قياس عمل إطار

 :االنتوساي وضعتها التي الجيدة الممارسات مقابل األعلى الرقابة جهاز ألداء الشامل
 إطار عمل المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا. • 
 .لالنتوساي إرشادية أخرى مواد •  
 العليا الرقابة أجهزة أداء تقييم إلى ويهدف. النوعي التقييم وطرق الموضوعية المقاييس من مزيج( PMF) العليا الرقابة أجهزة أداء قياس عمل إطار يشمل
طار واالستقاللية، الخدمات، ودعم التنظيمية، والعمليات التدقيق، مجاالت في  العليا الرقابة أجهزة وفوائد قيمة تقييم إلى باإلضافة القانوني، العمل وا 

 . www.idi.no على االطالع. الخارجي التقييم أو النظراء، مراجعة أو ذاتي، كتقييم األعلى الرقابة جهاز أداء قياس عمل بإطار القيام يمكن. للمجتمع
 (ITSAالذاتي لتكنولوجيا المعلومات ) التقييم
 :إلى( األوروساي عمل مجموعة وضعتها التي) المعلومات لتكنولوجيا الذاتي التقييم أداةتهدف 
في بيئة تكنولوجيا المعلومات ألجهزة الرقابة  الخاصة المعلومات تكنولوجيا وأداء جودة ضمان خالل من الرقابة العليا أجهزة عمل في المساهمة

 .تكنولوجيا المعلومات حول حوكمة الوعي وتعزيز العليا
باإلدارة يتعلق فيما المثال سبيل على) المعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من االستراتيجية أهدافها لتحقيق الرقابة العليا أجهزة قدرات تطوير 

 . it.org-www.eurosai االطالع على.(الموظفين مهارات وتطوير فعالية أكثر تدقيق عمليات خالل من الداخلية،

 (ITASA)المعلومات  تكنولوجيا الذاتي لتدقيق التقييم
 لمهمة تدقيق والمستقبلي الحالي التطور يهدف لتقييم( األوروساي عمل مجموعة أيضا  من قبل تم وضعه) المعلومات تكنولوجيا لتدقيق الذاتي التقييم

 للوضع الحالي كفاءة تقييم يوفر أنه من الرغم على لألداء تقييم ليس المعلومات تكنولوجيا لتدقيق الذاتي عمل. التقييم ورشة شكل في المعلومات تكنولوجيا
 . it.org-www.eurosaiاالطالع على .المشاركين كما يتصوره المعلومات تكنولوجيا لتدقيق والمطلوب

 (iCAT)تقييم االلتزام بالمعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا  أداة
 التخطيط في العليا أجهزة الرقابة لمساعدة أداة وهي العليا ) تم وضعها من قبل مبادرة االنتوساي للتنمية ( الرقابة ألجهزة الدولية بالمعايير االلتزام تقييم أداة

على االطالع  لتنفيذ هذه المعايير. احتياجاتها تحديد من لتتمكن المعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا، لمتطلبات الحالية التدقيق لممارسات
www.idi.no. 

 المؤسسية القدرات بناء إطار عمل استبيان
 بناء بإطار عمل يتعلق فيما الذاتي التقييم عمليات من قبل منظمة األفروساي للدول األعضاء الناطقين للغة اإلنجليزية( لتسهيلاالستبيان )تم وضعه  

 الموارد( 3) واإلدارة. التنظيم( 2. )واالستقاللية إطار العمل القانوني (1: )المؤسسي، وهي للتطوير مجاالت خمسة إطار العمل ويشمل. المؤسسية القدرات
 . e.org.za-www.afrosai االطالع على.المنفعة وأصحاب االتصاالت إدارة( 5. )التدقيق منهجية ومعايير( 4) البشرية.

  العليا ألجهزة الرقابة الهادي المحيط نموذج بناء القدرات لمنظمة
 أثر أكبر لها يكون أن المحتمل من التي العالية األولوية ذات التحسين إجراءات على العليا الرقابة ألجهزة الهادي المحيط لمنظمة القدرات بناء نموذج يركز

أن يتم عليها  يمكن التي" األساس الطبقة' هو سابق مستوى حيث يعتبر كل. مستوى كل سمات دعم ويتناول مستويات ستة حيث يشمل النموذج إيجابي.
 www.pasai.org االطالع على.التدريجي والتغيير التحسين قام وهكذا. التغيير جهود وضع

 ( IntoSAINT التقييم الذاتي للنزاهة )
التي بدورها تعمل على تحليل مخاطر النزاهة المترتبة على أجهزة الرقابة هاز الهولندي األعلى للرقابة ( و قييم الذاتي للنزاهة ) تم وضعها من قبل الجتأداه لل

االطالع على العليا ، باإلضافة إلى عملها وفي ذات الوقت على رفع مدى الوعي بالنزاهة ما بين موظفي الجهاز األعلى للرقابة . 
lwww.rekenkamer.n. 

 

http://www.intosaicbc.org/
http://www.idi.no/
http://www.eurosai-it.org/
http://www.eurosai-it.org/
http://www.afrosai-e.org.za/
http://www.pasai.org/
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 والموارد الشركاء .4

 الشركاء 

 فريق أعضاء وفي العموم، يكون. مراجعة النظراء فريق التي يتمتع بها والخبرة المعرفة على مراجعة النظراء بصورة كبيرة يعتمد نجاح  .1.1

بذلك، ال تلزم مراجعة النظراء جهاز أو . العمل بالفريق يكون موحدا   ولكن جهاز رقابة أعلى واحد أو أكثر، من مراجعة النظراء

أجهزة الرقابة العليا التي تقوم بالمراجعة بإجراءات معينة وال يتعين عليها الحصول على الموافقة الرسمية بذلك كما هو الحال، على 

 .رير التدقيقسبيل المثال، بتق

كبير على اعتبارات مثل  حد إلى الشركاء في مراجعة النظراء من الجهاز أو أجهزة الرقابة العليا وأعضاء الفريق، تعتمد عملية اختيار  .1.1

التجارب، يجب وبناءا  على . واللغة جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة ونوع منها، المتوقعة والفوائد ونطاقها أهداف المراجعة

 لمراجعة النظراء أن يحدد جهاز الرقابة األعلى المحتمل للمشاركة في العملية في الخضوع على جهاز الرقابة األعلى الذي يرغب في

ن كانت الفترة قبل سنتين حتى ممكن، وقت أقرب من الوقت المحدد لعقد مراجعة النظراء. ويعتبر هذا األمر مهما  بصورة خاصة  وا 

أجهزة الرقابة العليا  تحديد في والذي قد يساعد ،(جهاز الرقابة األعلى الذي سيخضع للمراجعة عندما يختاره)الرئيسي للمراجع 

 .األخرى التي ستشارك في العملية

 بعملية تقوم التي العليا الرقابة وأجهزة المراجعة لعملية الخاضع األعلى الرقابة جهاز من لكل فائدة ذات النظراء مراجعة عمليات تكون . قد1.1

 تقدم أفكار جديدة قد المراجعة عملية خالل اكتسابها يتم التي األخرى واألفكار الجيدة الممارسات المثال، سبيل على. المراجعة

 .  وأنشطتها ممارساتها من وتحسن تقييم تعيد ثم ومن بالمراجعة تقوم التي العليا الرقابة ألجهزة

 الشركاء اختيار يجب مراعاتها عند هامة معايير

 عملية إنجاز ويمكن. للرقابة العليا أجهزة قبل عدد من من أو جهاز رقابة أعلى واحد، موظفي قبل من مراجعة النظراء إجراء يمكن .1.1

 عليه يكون كما األطراف بين فيما للتنسيق تحتاج ال ألنها أقصر في وقت واحد أعلى رقابة جهاز بها يقوم التي النظراء مراجعة

يضم أكثر من  متنوع للمراجعة فريق قد يكون لوجود أخرى، ناحية ومن. العليا الرقابة أجهزة من عدد قبل من بها القيام عند الحال

 فريق كما يساعد. اجتمعت في مراجعة النظراء التي والمهارات النظر حيث تنوع وجهات من خاصة جهاز للرقابة العليا فائدة

 .المشاركة العليا أجهزة الرقابة بين الموارد عبء جهاز رقابة أعلى في تقاسمالمراجعة الذي يضم أكثر من 

يجب أن يأخذ جهاز الرقابة األعلى الذي سيخضع للمراجعة في االعتبار عدد من  المراجعين، لتوفير المحتملين الشركاء دعوة قبل .1.1

  المعايير مثل: 

 مراجعة النظراء. ستغطيها التي المجاالت في والخبرة الصلة ذات الخبرات 
 في مراجعة النظراء. السابقة الخبرة 
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 يقوم الذي األعلى الرقابة لجهاز الفعلية أو المتصورة االستقاللية على تؤثر أن شأنها من عناصر أية 
 الرقابة جهاز المثال، سبيل على) المصالح تعارض مواقف أو فردية بصورة الفريق وأعضاء بالمراجعة
 الخاضع األعلى الرقابة لجهاز مستشار أو مانحة جهة كان المراجعة بعملية للقيام المحتمل األعلى

  .للمراجعة(
 هناك تكون عندما التي يفضل وجودها لدى المراجعين المشاركين في العملية، وخاصة المهنية الخلفية 

 للتخصص. حاجة
 المقترحة. عملية مراجعة النظراء لتنفيذ( والنوعية الكمية) كافية موارد 
 واحتياجات الشخصية المقابالت إلجراء كبيرة عملية آثار لها أن حيث والتواصل، اللغوية المهارات 

 .الترجمة
 قد يكون من المفيد أن تتم المراجعة من قبل جهاز رقابة أعلى أو أجهزة رقابة عليا لها  التنظيمي، الهيكل

أن  أيضا   يمكن ولكن ،(العام نموذج المدقق أو محكمةنموذج  أو القيادة الجماعية) مماثل هيكل تنظيمي
 .مختلف إذا ما تمت المراجعة من قبل جهاز أو أجهزة رقابة عليا لها طابع مضافة قيمة يتم تحقيق

 المسافة تؤدي قد ولكن مميزات، من الممكن أن يكون الختالف المنظور الثقافي. الجغرافية المسافة 
 .(مختلفة زمنية مناطق) التنظيمية والتعقيدات التكاليف زيادة إلى الجغرافية

بصورة عامة، يجب أن يخلق فريق مراجعة النظراء توازن مناسب ويقدم مزيج من الثقافات والخبرات بصورة 

 مراجعة تتميز بالفعالية والكفاءة.  وافية إلجراء

 – بمراجعة ممارسات الجهاز اآلخر بالتبادلحيث يقوم كل جهاز  – المتبادلة يجب تجنب إجراء مراجعة النظراء  .1.1

 .النتائج على وكذلك المعنية الفرق واستقاللية موضوعية على تؤثر أن المحتمل فمن

فمن الممارسات الجيدة التي يمكن أن يقوم بها جهاز الرقابة  حالما يتم تحديد أجهزة الرقابة العليا الشريكة بالعملية، . 1.1

الزمني،  وتحديد تفاصيل النطاق، والجدول كل جهاز، مع رسمية غير اتصاالت اجراءاألعلى الخاضع للمراجعة 

 وأي التنظيمي، المخطط له، الممنوحة التفويضات المثال، سبيل على) عنه أساسية ومعلومات التكلفة واعتبارات

 لهذه الرسمي غير إن الطابع. الرسمية الدعوة قبول احتمالية لتحديد( أنشطته حول منشورة سنوية تقارير

تاحة المجال لوجود شركاء يوفر المرونة األولية من شأنه أن االتصاالت للتواصل معهم في  آخرين محتملين وا 

  حال تلقي ردود سلبية من هذه األجهزة. 
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 وتنسيق لقيادة رئيسي مراجع أن يتم تعيين أكثر من جهاز رقابة أعلى يقوم بالمراجعة، ينبغي هناك يكون عندما .1.1

 أكبر بالمصادر نتيجة لألعمال اإلضافية وعادة ما يكون لجهاز الرقابة األعلى الرئيسي التزامات. العملية ذهه

 للمراجعة، الخاضع األعلى الرقابة جهاز قبل من األساسي المراجع تحديد ويمكن. ذات الصلة

 التفاهم مذكرة في األساسي المراجع ذكر يتم أن ويجب. النظراء مراجعة عملية في المشاركين بين العام االتفاق عبر أو 

 (.1 الفصل انظر)

 المصادر

والمالية لكل من جهاز  البشرية للموارد الكبير في كثير من األحيان، تشمل عملية مراجعة النظراء االستثمار .1.1

 لجوانب التخطيط وينبغي. مراجعة النظراء في الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا المشاركة

 من فعالية وكفاءة العملية.  للتأكد بعناية البشرية الموارد

  البشرية المبكر للموارد التخطيط

 وقت أقرب المراجعين الذين ستوفرهم أجهزة الرقابة العليا المشاركة في وسمات ومهام، يجب أن يتم تحديد عدد، .1.12

تحلي  ضمان المشاركة الرقابة العليا أجهزة على يتعين النظراء، أعضاء فريق مراجعة اختيار وعند. ممكن

 .اللغوية والمعرفة المحددة الفنية الخبرة مثل المطلوبة، بالمهارات الفريق

 يتم األخذ باالعتبار تواجد أن المهم من الجدول الزمني للزيارات، وتخطيط مراجعة النظراء فريق تشكيل عند .1.11

 في تنسيق هناك يكون أن يجب. جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة في واإلدارة الموظفين وكذلك الفريق

 .لمراجعة النظراء الزمني الجدول وضع عند لألوقات المتاحة مبكر وقت

 مراجعة النظراء عملية لتنسيق داخلي يشكل جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة فريق أن المستحسن من  .1.11

 الوثائق، على الحصول ذلك يشمل أن ويمكن. مراجعة النظراء لفريق والدعم صالاالت نقطة بمثابة وليكون

قامة . اللوجستية والمساعدة اإلداري الدعم تقديم مع المنفعة، أصحاب مع اجتماعات وكذلك داخلية اجتماعات وا 

 .للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة لجهاز العليا اإلدارة مع وثيقة بصورة الداخلي الفريق يرتبط أن كما يجب

 التكاليف يتحمل أن ينبغي في الطرف الذي النظر
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 )مثل الترجمة، العناصر كافة تضمين يتم عندما كبيرة لعملية مراجعة النظراء الكاملة قد تكون التكاليف .1.11
 يجب على جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا المشاركة أن(. واإلقامة والسفر،
 .المشتركة والتكاليف النظراء مراجعة طريقة تمويل عملية ممكن وقت أقرب في تقرر

 

 

 :التكاليف لتقاسم المتاحة المختلفة الخياراتفيما يلي  . 1.11

 به. الخاصة التكاليف العليا المشاركة الرقابة أجهزة جهاز من يتحمل كل 
 بفريق الخاصة المباشرة اإلضافية التكاليف تمويل للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز يتحمل 

 سبيل على) بالمراجعة المرتبطة األخرى التكاليف عن فضال  ( اليومي والبدل السفر) النظراء مراجعة
 (.الترجمة المثال

 أو           الجهات المانحة قبل من وتمويلها يتم دعم عملية مراجعة النظراء أن أيضا   يمكن 
 .باالستقاللية االنتوساي الخاصة لمبادئ وفقا   الدولية المنظمات

في  محاسبةالو  السفر وحدات الرجوع إلى األطراف جميع على ينبغي التكاليف، مسائل تناول عند .1.11

 .الداخلية واللوائحبالقوانين  أجهزتها لضمان التزامها
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 . مذكرة التفاهم5

 هي التفاهم إن مذكرة. المتبادلة أساس الثقة على يقوم تطوعي تعتبر عملية مراجعة النظراء مشروع .1.1
 إنها. جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا المشاركة في المراجعة بين اتفاق
 لمراجعة النظراء الرئيسية العناصر وتحدد أصحاب الصلة، وواجبات ومسئوليات، حقوق، تحكم

 (. ذلك إلى وما والمخرجات، والتوقيت، النهج،و  على سبيل المثال، النطاق،)
تشكل  أن ينبغي وال. اإلمكان قدر وقصيرة االقتضاء حسب تفصيلية التفاهم يجب أن تكون مذكرة .1.1

 (.1 الفصل انظر) النظراء التفصيلية لمراجعة الخطة المذكرة
 يتم ما وعادة النظراء مراجعة بعملية البدأ قبل التفاهم مذكرة على الشركاء جميع يوافق أن يجب .1.1

 األعلى الرقابة جهاز ورئيس للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز رئيس قبل من عليها التوقيع
 .االتفاقية على الشركاء جميع يوقع أن يمكن ذلك، عن بدال  . األساسي المراجع دور يتولى الذي

تم . مذكرة تفاهم مراجعة النظراء في تغطيتها يمكن التي لموضوعاتمؤشرات ل التالية تقدم العناوين .1.1
 .الظروف على يتوقف ذلكحيث  تفصيال ، أقل أو شمولية   أكثر كونت أن ويمكن فقط، كدليل ذكرها

 منها المتوقعة والفوائد مراجعة النظراء مجال - لماذا

 ماهي أسباب عملية مراجعة النظراء؟ 
  االستراتيجية الشاملة لجهاز الرقابة األعلى ما هو الدور الذي تلعبه عملية مراجعة النظراء في

 الخاضع للمراجعة؟
 هل ترتبط عملية مراجعة النظراء بمبادرة أخرى؟ 
 هل كان طلب إجراء مراجعة النظراء من قبل أصحاب المنفعة؟ 
 ماهي الفوائد المتوقعة من عملية مراجعة النظراء؟ 
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 8مراجعة النظراء ، ومعايير، ومقاييسومجال ،تركيزأهداف، و  – ما

 مراجعته؟ سيتم ما 
 نطاق؟ال على محددة قيود أي هناك هل 

 

 ؟(الفرعية واألسئلة) مراجعة النظراء أسئلة هي ما 
 قامت به الجهة الخاضعة للمراجعة. ذاتي تقييم أي مع المحتملة العالقة 
 تطبيقها؟ سيتم التي والمقاييس المعايير ماهي 
 ؟النظير مراجعة ومجال تركيز نقاط من المستمدة المعلومات إلى للوصول قيود أي هناك هل 

 الجدول الزمني –متى 

 متى تبدأ مراجعة النظراء؟ 
 مهمة؟ال معالمال هي ما 
   متى يجب أن يتم تسليم المسودة وتقارير التدقيق النهائية لمراجعة النظراء؟ 

 البشرية الموارد قضايا - من

  ستشارك بتقديم أعضاء لفريق أجهزة الرقابة العليا؟ما هي أجهزة الرقابة العليا التي 
 من هو الجهاز الذي تم منحه الدور القيادي في مراجعة النظراء؟ 
 ماهي المهارات والخبرات المحددة المطلوب توفرها في فريق مراجعة النظراء؟ 
 هل يتطلب األمر وجود خبراء خارجيين؟ 

 األدوار والمسئوليات –كيف 

 يات جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة وفريق مراجعة النظراء؟ما هي أدوار ومسئول 
 ماهي قواعد السرية المطبقة؟ 
  ماهي المتطلبات )القانونية( المحددة لجهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا

 التي تقوم بالمراجعة التي ينبغي لفت انتباه جميع األطراف لها؟

                                                 
 التركيز لنقاط العام الفهم لضمان ضروري دقيقة ةمراجع أسئلة وضع أن حيث التفاهم مذكرة من جدا   مهم جزء" ما" قسم أن مالحظة يرجى -8

 .األطراف كافة توقعات توافق في والمساعدة النظير مراجعة ومجال
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  حيث متطلبات الوثائق المتعلقة بجهاز الرقابة األعلى الذي خضع للمراجعة منماهي قوانين و 
 وأرشفتها؟  واستخدامها صالحية الوصول للوثائق

 إلى الوصولمن حيث  النظراء مراجعة فريق حقوق تفرض قيود على شروط أية هناك هل 
   محددة؟ معلومات

 للمراجعة لفريق عمل مراجعة النظراء،  ما هو الدعم الذي سيقدمه جهاز الرقابة األعلى الخاضع
 مثل التواصل مع أصحاب المنفعة الخارجيين؟

  الخاضع األعلى الرقابة جهاز مع( األساسي المراجع) المراجعة فريق سيتواصل مرة كمكيف و 
 النظراء؟ مراجعة عمل سير تقدم حول للمراجعة

 التكاليف المترتبة –كم 

 مراجعة عمليةفي  النظراء مراجعة فريق أعضاء من عضو كل بها يلتزم أن المتوقع من يوم كم 
 النظراء؟

 األخرى؟ النثرية والتكاليف واإلقامة سيغطي تكاليف السفر من 
 ؟يجب التقيد بها التي السفر أيام لعدد أقصى حد أو السفر تكاليف لتغطية عام أعلى حد هناك هل 
 ؟عملية مراجعة النظراء خالل اتحملهم ت التي النفقات السترداد المتبعة جراءاتاإل هي ما 
 سيغطي الذيمن و ( الترجمة على سبيل المثال) تحملها سيتمالتي  األخرى التكاليف هي ما 

 ؟تكاليفها
 

 تقرير مراجعة النظراء –المخرجات 

 ما هي اللغة التي سيتم كتابة التقرير بها، وهل سيتم ترجمة التقرير إلى لغات أخرى؟ 
 المتصورة؟ ماهي إجراءات التنقيح 
 وكذلك النهائي للتقرير مطلوبة ترجمة ألي العالية الجودة لضمان وضعها تم التي الترتيبات هي ما 

 والدقة؟ القراءة وقابلية وضوحها ضمان
  النص بين اختالفات أي طرأت ما إذا األصلي التقرير بنص العمل يتم بأن شرط هناك هل 

 النهائي؟ التقرير من المترجمة والنسخة األصلي
 هل سيتم نشر التقرير النهائي )أو جزء منه(؟ إذا كان األمر كذلك، ماهي الطريقة؟ 
  وتوقيتها؟هل سيتم تحديد أولويات التوصيات 
 تحصل أو معينة قد تتغير افتراضات والبدء بعملية مراجعة النظراء، التفاهم مذكرة توقيع حالما يتم .1.1

مراجعة النظراء األخذ  في شركاءال على ينبغي لذلك. مراجعة النظراء على تؤثر خارجية أحداث
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يمكن أن يتأثر  عندما سيما ال المراجعة، خالل التفاهم مذكرة في النظر إعادة باالعتبار إمكانية
يجب أن  مراجعة المذكرة، إلى إذا ما أدرك كافة الشركاء الحاجة. التفاهم مذكرة عنصر أساسي من

 .األصلية الوثيقة طريقة المعدلة بنفس يتم صياغة واعتماد مذكرة التفاهم
 
 
 
 
 
 
 

 

 . التخطيط6

 الواجب والخطوات النهج تحدد تفصيلية خطة مراجعة النظراء أن يعد فريق المستحسن من فإنه التفاهم، مذكرة توقيع بعد  .1.1

 :ما يلي الخطة أن توثق ويجب. تم الذي االتفاق أساس على المراجعة عملية خالل اتباعها

 واالفتراضات الرئيسية القرارات. 
 القيام بها. يتعين التي والمهام لألنشطة المتصور الزمني الجدول 
 بداية المثال، سبيل على) الرئيسية االجتماعات وتواريخ للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة لجهاز الزيارات توقيت 

 .(التقرير من واالنتهاء الميداني العمل ونهاية
  .اإلنجازات الهامة التي ينبغي تحقيقها 
 عمل لكل البشرية والنقدية الالزمة الموارد. 
 مرحلة لكل المتوقعة المخرجات . 
 لتخفيفها المحتملة والتدابير التي يتم اتخاذها الحرجة المخاطر. 
 للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز تقييم وفقها سيتم التي المقاييس. 
 وجدت إن سابقة، نظراء مراجعة عملية لنتائج متابعة عملية أية. 

 جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة، وفريق واحتياجات المهمة، مدى تعقيد على الخطة في الواردة وتعتمد التفاصيل

 .مراجعة النظراء

سناد المهام، تسلسل لتخطيط المناسبة والتقنيات األدوات استخدام من االستفادة عند التخطيط لمراجعة النظراء يمكن .1.1  وا 

دارة العمل، الهام  المسار وتخطيط تحديد الجيدة الممارسات وتشمل(. جانت مخططات على سبيل المثال) الفريق وا 

ووضع إجراءات وقائية في ( األخرى المتصلة والمهام المتوقعة، والمدة للبدء، تاريخ أقرب المثال سبيل على) للمهمة

األهداف السبعة  تحديد أيضا   ويمكن. مراجعة النظراء تنفيذ في بطء أو أي المحتملة للتأخيراتللتصدي  عملية التخطيط



20 

 

 لضمان ومتابعتها الميزانية إعداد أيضا   وينبغي. العليا اإلدارة قبل من المحرز التقدم وتتبع المراقبة الشاملة لتسهيل 9الذكية

 .المتوقعة أو المقدرة المستويات ضمن األخرى والموارد بقاء التكاليف

بالغ النظراء مراجعة فريق أعضاء جميع قبل من عليها الموافقة تتم وأن الخطة إعداد من االنتهاء ينبغي .1.1  الرقابة جهاز وا 

 تحديث على الحفاظ كما ينبغي. كافية بفترة الميداني العمل بدء قبل والقرارات، بالمعلومات للمراجعة الخاضع األعلى

 تسهيل في أن تساعد الخطة ويمكن. المحرز التقدم ومراقبة المشروع إدارة وفعالية كفاءة ضمان أجل من الوثيقة

الذي يتم عليه بناء عمليات  األساس توفير خالل والتواصل فيما بين فريق مراجعة النظراء من العليا أجهزة الرقابة بين التواصل

دارة األنشطة والتغييرات.  التنسيق وا 

 تهدف أن ينبغي البدء بمشروع، أو التدقيق عملية بدء قبل يقوم جهاز الرقابة األعلى بإعدادها أخرى خطة أي غرار على .1.1

دارة والتنفيذ، التنظيم، حول التالية األسئلة لمعالجة مراجعة النظراء خطة  وكيف؟، ومن؟، ومتى؟ وكم؟ ما؟،: التكليف وا 

(. 1 الفصل انظر) التفاهم مذكرة في عليها المنصوص حول االعتباراتالتي من شأنها أن تقدم معلومات إضافية مفصلة 

 :سؤال من هذه األسئلة كل وراء الكامنة الرئيسية والتحديات القضايا وفيما يلي المزيد من المعلومات حول بعض

. بها القيام المزمع واألنشطة المهام وتقسيم أن يتم تغطيتها إلى تحتاج التي المجاالت لجميع الدقيق إلى التحديد توحي ما

 عند .للمراجعة المتاحة الموارد هي ماو ألعماله يخطط فريق النظراء (كيفطريقة ) على وبصورة خاصة هذا كما يعتمد

 للمراجعة الخاضع الجهاز طبيعة كافية وبصورة المراجعة فريق يدرك أن يجب النظراء مراجعة لعمية اإلعداد

 للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز به يعمل الذي السياق تماما   يقدر حتى هدافه،وأ له، الممنوحة والتفويضات

 .الغرض لهذا دراسة يعقد أن المراجعة لفريق يمكن ذلك ولتحقيق. عمله وطريقة

 وجدولتها لها المخطط المهام كافة وضع وضمان النظراء، مراجعة من خطوة لكل مناسبة زمنية برامج بوضع تتعلق متى

 الهامة االحداث كافة إنجاز تواريخ على االتفاق يتم أن ويجب. المطلوبين األشخاص وتواجد العملية في صحيح بشكل

 الزمنية الجداول هذه مراقبة النظراء مراجعة فريق على يجب وكذلك. وتوثيقها النظراء مراجعة عملية من االنتهاء حتى

 الكافي الوقت إتاحة وينبغي. عليها المنصوص اآلجال في لها التخطيط تم التي األعمال جميع إمكانية انجاز من والتأكد

 .النهائي التقرير وتنقيح صياغة عن فضال   المطلوبة الداعمة الوثائق لجمع

. مسؤولياتهم وتحديد النظراء مراجعة لعملية المختلفة المراحل في سيشاركون الذين األشخاص قائمة إكمال تتطلب من

(. وكيف ماذا) بمهامهم للقيام كافية بصورة إعدادهم يتم وأن بعناية، النظراء مراجعة فريق أعضاء اختيار يتم أن ويجب
                                                 

9- SMART   .ترمز إلى األهداف المحددة والقابلة للقياس والقابلة لإلنجاز ووقاعية ولها إطار زمني 

 Doran, George T. “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives.” Managementالمصدر: 
Review pp. 35 and 36 (Nov. 1981)  . 
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 النظراء، مراجعة فريق أعضاء ألحد للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز مع التنسيق مسؤولية إعطاء يتم أن يجب

 أجهزة موظفي يكون أن يجب كما.  أساسي كمراجع يعمل الذي األعلى الرقابة جهاز إلى المسؤولية هذه تمنح ما وغالبا  

 للتعامل مطالبين كانوا إذا سيما وال الميداني، العمل لتسيير الالزمة بالترتيبات علم على للمراجعة الخاضعة العليا الرقابة

 التواصل تم قد لذينا الخارجيين المنفعة ألصحاب بالنسبة نفسه الشيء وينطبق(. ومن متى) النظراء مراجعة فريق مع

 .النظراء مراجعة من كجزء مقابلتهم أو معهم

 اإلجراءات مجموعة ذلك يشمل أن يمكن وعادة،. مراجعة النظراء فريق اختارها التي تغطي األساليب أن ينبغي كيف

وستعتمد . واالستبيانات والمسح، وعمليات المراقبة، التركيز، ومجموعات والمقابالت، المكتبية، عمليات المراجعة: التالية

 المتوقع من متىو العملية، هذه من المتوقع هو ماو سيتم تغطيته في مراجعة النظراء، ما على األسلوب عملية اختيار

 الذي منو الذي سيقوم بمراجعة النظراء، منو لمراجعة النظراء، المخصصة الموارد هي ماو االنتهاء من المهمة، يتم أن

 وهيكل عمل طريقة المنفعة الخاصين به، باإلضافة إلى وأصحاب الرقابة األعلى الخاضع للمراجعةسيشارك من جهاز 

 .جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة

 تعيين يجب. وجهة التمويل ومهمة مشاركة كل وطريقة تمويل لعملية المراجعة المقدرة اإلجمالية التكلفة إلى تشير كم

 .العليا المعنية الرقابة أجهزة من كل ميزانيات في الواجبة والملتزم بها والتكاليف التفاهم مذكرة في المبادئ

 

فريق مراجعة النظراء وجهاز  أي)الطرفين  يجب على كال أعاله، األسئلة المذكورة في النظر عند ذلك، إلى باإلضافة . 6.5

 :هناك كان إذا ما بعناية التقييم( الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة

 إلى محدودة للوصول حقوق: مثل مراجعة النظراء، أهداف تحقيق يمنع أو ماديا   يعوق أن شأنه من أمر أي 
الرئيسيين من جهاز الرقابة األعلى الخاضع  الموظفين تواجد وعدم النظراء، مراجعة بعملية للقيام الالزمة المعلومات

 معينة لمهارات متوقع غير نقص أو المهمة الميداني العمل مواعيد خالل مراجعة النظراء فريق للمراجعة وأعضاء
 لعملية المراجعة. مطلوبة خبرة أو

 حدوثها المرجح من النظراء مراجعة فريق يرى التي للمخاطر بالنسبة سيما وال للطوارئ، خطط لوضع حاجة أي 
 .النظراء مراجعة عملية على حاسم تأثير لها يكون ويمكن أن

 

مراجعة  فريق أن يقوم المستحسن فمن. مراجعة النظراء لتقرير العريضة الخطوط بإعداد االهتمام ينبغي التخطيط، خالل  .1.1

ووضع حلقات وصل لربط أسئلة ومهام  المبكرة، المرحلة هذه في التقرير محتوى ومخطط لهيكل بالصياغة الفعلية النظراء
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 للمراجعة بشكل الرئيسية الجوانب جميع تغطية التأكيد علىذلك في  يساعد مراجعة النظراء التي تم التخطيط لها. وسوف

 .الميداني العمل اكتمال مراجعة النظراء عند لتقرير المفصلة الصياغة سيسهل وكذلك الميداني، العمل خالل كاف

 

 القضايا على التقييم استمرار تركيز لضمان وسيلة المطاف نهاية في لمراجعة النظراء أن يشكل التخطيط يجب الختام، في .1.1

والميزانية  المحدد الوقت في العملية وأن المشروع محدد، والموارد متوفرة بشكل كافي، وأنه قد تم إنجاز الجوهرية،

 .ودقيق صلة، وذو ومقنع، وواضح، وكامل، هادف، النهائي وأن التقرير المحددة،

 الميداني . العمل7

 تحليل وكذلك مراجعة النظراء، مالحظات لدعم األساسية األدلة جمع النظراء مراجعة لعملية الميداني العمل تتضمن مرحلة .1.1

ووافق عليها جهاز الرقابة األعلى  مراجعة النظراء فريق وضعها التي الخطة الميداني يجب أن يتبع العمل. النتائج

 سبيل على عملية المراجعة، خالل الخطة تم إدخالها على تعديالت أي تعكس أن أيضا   وينبغي. الخاضع للمراجعة

 .الداعمة األدلة بجمع تتعلق مشاكل أو نطاق التي تمت في التغييرات المثال،

واألدوار المتوقع القيام بها  لمسؤولياتهم الفريق أعضاء مراعاة التأكيد على فهم قبل البدء في العمل الميداني، ينبغي  .1.1

 أن وبما. ومعقدة مخصصة أحيانا   لطبيعة مراجعات النظراء التي تكون نظرا   ويعتبر هذا األمر هام بشكل خاص. بوضوح

 كاف نحو على مهمة على شرح كل التأكيد المهم فمن مراجعة النظراء لم يكونوا قد عملوا معا  من قبل، أعضاء فريق

 10.صحيح بشكل وتكليفها

 فمن ،(1 الفصل انظر) التدقيق عمليات عن جوهريا   تختلف مراجعة النظراء أهداف أن إلى وبالنظر ذلك، على عالوة .1.1

االنجراف في التعامل مع المهمة على أنها مهمة تدقيق  وعدم لذلك يعمل وفقا   أعضاء الفريق جميع أن على التأكيد المهم

 يتم لم ماو المثال، سبيل على. التعامل مع جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة على أنه جهاز خاضع للتدقيق أو

فإنه في مراجعة النظراء ليس من الضروري أن يتم إثبات صحة األدلة  المتبع، النهج من كجزء ذلك على االتفاق

 (.هو الحال في عملية التدقيق كما) الموضوعي باالختبار والبراهين

 المعلومات تحتاج وال. للرقابة ليةالتفصي االختبارات من بدال   العمليات، لفهم كافي االختبارات على المرور غالبا  ما يكون . 1.1

 قبل من عليها والتوقيع المعلومات توثيق أن من الرغم على رسميا ، صحتها إثبات إلى المقابالت من جمعها تم التي

                                                 
 أو وإنجازها المهام الستكمال  المختلفة األدوار ذات المشاركة لوصف المهام أو المشاريع في تستخدم ما عادة ، RACI  مصفوفة البياني الرسم -11

 مصفوفة تعرض انها. النظراء مراجعة لمهمة الجماعي العمل وتعزيز والمسؤوليات األدوار توضيح في خاص بشكل مفيدة تكون أن يمكن
 إكمال خالل التصحيح عن أساسية بصورة والمسؤولين للمساءلة يخضعون الذين وأولئك المهمة؛ لتحقيق بالعمل القيام عن المسؤولين ألولئك
 العمل تقدم حول بالمستجدات إبالغهم يجب الذين أولئك وأخيرا. االتجاه ثنائي معهم اتصال وجود مع معهم التشاور يجب الذين وأولئك المهمة؛

 .واحد اتجاه في االتصال بطريقة
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 خصوصا   األهمية غاية في أمر وهذا. جيدة ممارسة تعتبر المقابلة، أجرى الذي والطرف للمقابلة خضع الذي الطرف

 .النهائي التقرير في للمالحظات كأساس األدلة هذه استخدام وسيتم لألدلة الوحيد المصدر هي المقابلة تكون عندما

 على ذلك يتم أن يجب والتدقيق، الرقابة لمجاالت مباشر تفتيش أو فحص تتطلب أو النظراء مراجعة عملية تتعلق عندما . 1.1

 العينة حجم يعتمد أن ويجب. العينات أخذ أساس

 

. للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة لجهاز الجودة ضمان نظام قوة ومدى المتاحة، والموارد عنها، البحث يتم التي النتائج على 

 .النهائي التقرير لمالحظات كأساس استخدامه وسيتم لألدلة الوحيد المصدر هو يكون عندما ضروريا   أمرا   ذلك ويعتبر

 

يحتاج فريق  المثال، سبيل على. في مراجعة النظراء االستفادة من تطبيقها يمكن عامةتدقيق  خطوات وأساليب عدة هناك  . 1.1

 :إلى ما يلي الميداني العمل مراجعة النظراء أثناء

 لجهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة وبيئته. كاف فهم على الحصول 
 والبيانات. المعلومات وتحليل لجمع استخدامها الواجب اإلجراءات تحديد 
 المالحظات وتقييم الحقائق جمع. 
 والحجج. المختلفة النظر وجهات يكون متفتح ويتقبل أن 
 تم تقديمها التي المعلومات حيال منحاز وغير موضوعي موقف على الحفاظ. 
 التي تم  القضايا بشأن للتوصل إلى استنتاج جمعها تم التي األدلة مدى كفاية وسالمة لتحديد المهني الحكم ممارسة

 صلة. وذات مفيدة توصيات وتقديم هادراست
 المعنية. الرئيسية األطراف جميع مع التشاور 
 بصورة ) الناتجة والتوصيات محدد إلى استنتاج لإلشارة( األداء هو الحال في تدقيق كما) مقنعة حجج استخدام

  والتي تعتبر طبيعة العديد من عمليات التدقيق المالية وتدقيق االلتزام(. " خطأ/  صح" تختلف عن الرد القاطع
 التحليلية. والمالحظات المناسبة الداعمة الوثائق على الحفاظ 
 للتقرير كأساس صياغة ومناقشة النتائج والمالحظات. 

 

 المرونة من بالمزيد الفريق تمتع تعني النظراء مراجعة لعمليات اإللزامي غير الطابع فإن التدقيق، مع التشابهات هذه رغم  .1.1

 في األعلى الرقابة جهاز منها يستفيد أن يمكن مختلفة طرق واستكشاف أعماله تسيير في للمناورة والمجال والحرية

 أن يريد ما على ويحكم يستفسر أن للفريق يمكن النظراء، مراجعة في المثال، سبيل على. والتحسين التطوير مواصلة

 األخرى الخيارات هي وما الطريقة، بهذه باألمور يقوم أن اختار ولماذا للمراجعة، الخاضع األعلى الرقابة جهاز يحققه

 .بذلك القيام وكيفية تحسينه يتم أن يمكن وما الصحيح، نصابها في األمور تسيير يتم وهل فيها، النظر تم التي
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جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة  في المسؤولين بين تمهيدية رسمية مناقشات إجراء ينبغي الميداني، العمل بداية في .1.1

 :مثل هذه األمور بشأن المعلومات لتبادل يكون أن يمكن االجتماع هذا من والغرض. مراجعة النظراء وفريق

 تمت. تغييرات وأية مراجعة النظراء ونطاق التركيز ذلك في بما عليها، المتفق االختصاصات في 
 الصلة. ذات واألمور جديدة تطورات أي 

 
 به القيام يتعين الذي والعمل الزمني الجدول. 
 داخل وخارج جهاز الرقابة األعلى الخاضع  المستهدفة العينة/باألشخاص الذين سيتم مقابلتهم قائمة

  للمراجعة. 
 والموظفين. المعلومات ونظم الوثائق إلى بالوصول المتعلقة المسائل 
 المتطلبات. تفسير أو ترجمة 
 واالتصاالت. اللوجستي التنسيق 
 والسداد. النفقات قوانين 
 واإلنجازات الهامة المتصورة الزمنية األطر. 
 وتنقيح النتائج المهمة التقارير إلعداد الترتيبات. 

األعلى مع قياديي جهاز الرقابة  منتظم يكون الراجع الرئيسي لعملية مراجعة النظراء على اتصال أن يجب .1.1

حاطتهم الخاضع للمراجعة  وينبغي مناقشة أي. مراجعة النظراء بشكل مناسب في علما  بمستجدات سير العمل وا 

. جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة ويتم االتفاق عليه مع الفور على والنهج المجال يطرأ على كبير تغيير

 األمر. لزم التقرير إذا مسودة خططوم مراجعة النظراء، تحديث كما قد يؤدي ذلك أيضا  إلى

 النظراء مراجعة لفريق الميداني العمل نهاية في االجتماعات من سلسلة أو الرسمي االجتماع النهائي عقد . ينبغي1.12

 لالنتهاء الزمني واإلطار العالقة القضايا ومناقشة بمالحظاتهم، للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز إلعالم

 .النظراء مراجعة من

 :رئيسية جوانب ثالثة الميداني لمراجعة النظراء على العمل يستند الختام، في  .1.11

 وأصحاب جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة من والوثائق البيانات جمع ذلك ويشمل: المعلومات جمع 
 .المنفعة

 مراجعة  فريق بها قام الحالة لدراسةوتقييم  للبيانات وتحليل تقييم أي عملية ذلك ويشمل: التحليلي العمل
 حول الموضوعات التي تم فحصها. النظراء
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 خاصة) النظراء مراجعة لعملية المتعددة المراحل خالل ذلك على المحافظة : ويتمالمستمرة االتصاالت 
عداد الميداني العمل  ووجهات والحجج والنتائج، المختلفة، المالحظات وتبادل تحديد يتم حيث( التقارير وا 
 .النظراء مراجعة عن الناشئة النظر

 

 

 

 . إعداد التقارير1

 والتوصيات واالستنتاجات، الهامة، النتائج وتنقيح التقرير، مسودة إعداد النظراء مراجعة تقرير إعداد مرحلة تشمل . 1.1

عداد المكتوبة المالحظات واستالم للمراجعة، الخاضع األعلى الرقابة جهاز مع  لمراجعة النهائي التقرير وا 

 .النظراء

 لجهاز قيمة إضافة هو منه والغرض. النظراء مراجعة لعملية الرئيسي الناتج هو النظراء مراجعة يعتبر تقرير .8.2

 :وكذلك للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة

 ومبرراته. ودواعيه المنجز العمل وطبيعة ونطاق أهداف تقديم( أ

 وموضوعية. بوضوح مراجعة النظراء عن الناتجة الرئيسيةواالستنتاجات  نقل المالحظات( ب

 التحسين. من يمكن أن يتم فيها المزيد التي المجاالت في صلة وذات عملية توصيات تقديم( ج

التي يقوم بها جهاز الرقابة األعلى  التغييرات أو المفيد لقياس ومتابعة التحسينات األساس بمثابة تكون( د

 المستقبل.في  الخاضع للمراجعة

 واستعداده جهاز الرقابة األعلى التزام يعكس ذلك حيث النظراء مراجعة نتائج أن يتم نشر الجيدة الممارسات ومن .1.1

 األعلى الرقابة لجهاز حق عدمه من النشر قرار يبقى ذلك، مع .وأنشطته عملياته بشأن والشفافية للمساءلة

 .للمراجعة الخاضع

النظراء هم جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة، وأصحاب المنفعة الرئيسيين،  لتقرير مراجعة المستهدفين القراء .1.1

 غير والمنظمات والحكومة، والمواطنين، اإلعالم، ووسائل البرلمان، على سبيل المثال) واألطراف المعنية

. جودته وطريقة عرضه على كبير التقرير بشكل وتعتمد مصداقية(. األخرى الرقابة العليا وأجهزة الحكومية،
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جهاز الرقابة األعلى الذي خضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا التي قامت  وسمعة ويمكن أن تضعف مكانة

عداد بالمراجعة في حال  .سيئة النهائي التقرير كانت صياغة وا 

 للمعايير الكافي النظراء االهتماميعطي فريق مراجعة  الضروري أن فإنه من عالية، ذو جودة تقرير إنجاز أجل من .1.1

واإلقناع، والدقة، وأن يكون التقرير بناء.  الوضوح، والكمال، الصلة، اإليجاز، الهدف،: عند إعداد التقرير التالية

 ويفضل مالحظاته إلبداء للمراجعة الخاضع األعلى الرقابة جهاز إلى النظراء مراجعة تقرير مسودة تسليم يجب

 . كتابيا   ذلك يكون أن

 إعداد مرحلة في وضعها من االنتهاء ويتم الميداني العمل فترة خالل افتراضية للتطوير التوصيات تكون ما .  غالبا  1.1

 :أن ويجب. التقرير

 واالستنتاجات النتائج على بناء تكون. 
 محتمل تحسن أو كبيرة مخاطر لها مجاالت على تركز. 
 الرقابة لجهاز مراجعات أو األخرى، النظراء مراجعة عمليات عن الصادرة التوصيات مع اإلمكان بقدر تتوافق 

 .للمراجعة الخاضع األعلى
 تحقيقها سيتم التي النتائج على التركيز مع إيجابي بشكل تصاغ.  
 مفهومة لتكون التفاصيل من يكفي ما وجود مع موجزة تكون. 
 إلزامية وليست مقنعة تكون. 
 ومفيدة عملية تكون. 

 مع النهائي التقرير توافق لضمان الداخلية فحوصات وتدابير مناسبة للرقابة وضع مراجعة النظراء فريق على يجب .1.1

 للتقرير البدء بالتخطط أن يتم يجب. المراجع األساسي التقرير صياغة وغالبا  ما يتحمل مسؤولية. المعايير هذه

 عملية تكون أن ينبغي ذلك، على وعالوة(. 1 الفصل انظر) لعملية مراجعة النظراء الشامل التخطيط خالل

على مراحل  والتحسين والتغيير، المراجعة، التقرير قيد حيث تكون نسخ مسودات صياغة التقرير عملية متكررة،

 .ليتم تقديمها لجهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة جاهزة الوثيقة حتى تصبح

 بطريقة أهمية األكثر والتوصيات واالستنتاجات المالحظات النظراءلمراجعة  النهائي التقرير أن يظهر يجب .1.1

التي عادة ما يتم  الممارسات وأفضل قوانين مبادئ األدلة اإلرشادية ويجب أن يتم تطبيق. ومنطقية واضحة
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. اء أيضا  تطبيقها في أجهزة الرقابة العليا، على سبيل المثال إعداد تقارير رقابة األداء، على تقارير مراجعة النظر 

 :التالية من العناصر يتكون تقرير مراجعة النظراء ما وعادة

 على التركيز مع التقرير، اشتمل عليه لما ودقيق، وواضح، موجز، عرض) التنفيذي الملخص 
 .(أهمية األكثر واالستنتاجات المالحظات

 أساسية. ومعلومات قصيرة مقدمة 
 مراجعة عليها بناء تم التي النظراء مراجعة ومقاييس ونهج، أهداف، ونطاق، حول أساسية معلومات 

 .األعلى الرقابة جهاز
 أن المهم أكثر من فصل، ومن في تقديمها ويمكن التقرير من الرئيسي الجزء هو وهذا) المالحظات 

 عرض المناقشات(. تتبع على القارئ تساعد بطريقة النتائج تقديم يتم
 وكذلك لعملية مراجعة النظراء / نتائج ألهداف محددة واضحة إجابات تقديم والتوصيات، االستنتاجات 

 .لعمليات التحسين العملية ذات الصلة التوصيات

 من الجزء الرئيسي الرئيسية في النقاط على حتى يتم التركيز المالحق في صلة ذات أخرى معلومات تقديم يمكن  .1.1

 إمكانية تحسين التي يتم اختيارها بعناية يمكنها والصور والبيانات، البيانية، والرسوم المخططات، إن. التقرير

أسلوب معين عادة ما يتبعه  مثل أخرى عوامل على للتقرير األخير وقد يعتمد العرض. القارئ وشد انتباه القراءة

 وابطالض جهاز الرقابة األعلى الذي يقوم بدور المراجع الرئيسي، أو األساليب المفضلة محليا  أو إقليميا ، وكذلك

 .المحلية المعايير أو الصلة ذات

 التعليقات لتلقي لجهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة، الداخلي للفريق النهائي التقرير مسودة تقديم ينبغي  .1.12

 إلجراء عمليات التنقيح أكثر بعقد اجتماع أو العملية من الجزء وعادة ما يتم االنتهاء من هذا. واالقتراحات

 المالحظات على جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة ردا  كتابيا   يقدم أن على االتفاق أيضا   ويمكن. النهائي

 .الردود هذه النظراء، مع إمكانية نشر مراجعة تقرير في الواردة والتوصيات

مراجعة  لتقرير ائيةالنه الصيغة ووضع لصياغة اإلرشادية الزمنية اإلنجازات الهامة والجداول تحديد عادة ما يتم .1.11

 أجهزة رؤساء من كل قبل من التقرير على يتم التوقيع ، وغالبا  ما(1 الفصل انظر) التفاهم مذكرة النظراء في

 وأحيانا   مراجعة النظراء فريق أعضاء أسماء النظراء مراجعة تقرير يشمل وفي العادة،. المشاركة الرقابة العليا

 .الممارسات هذه تختلف أن ويمكن .توقيعاتهم
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 وبناء على اتفاق –يمكن للمراجع الرئيسي لعملية مراجعة النظراء  ونشره، النهائي التقرير من االنتهاء بمجرد .1.11

 إلى نسخة من التقرير إلرسال الفرصة هذه يغتنم أن- جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة مع مسبق

هذا المعيار الدولي ألجهزة الرقابة  صقل مواصلة كيفية حول واألفكار الممارسات أفضل إلى جانب االنتوساي،

 .التفاهم مذكرة في المثال، سبيل على االتفاق، كما يمكن ذكر هذا. من هذه المعايير غيره أو العليا

 

 

 
 

 والمتابعة النتائج تنفيذ. 9

مراجعة النظراء التي  توصيات بتحديدأن جهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة هو الذي يتخذ القرار فيما يتعلق   .1.1

جهاز الرقابة  الرد الكتابي الذي يقدمه من كجزء عمل خطة يتم إدراج أن كما يمكن يتم متابعتها وتنفيذها.

 المتابعة عمليات إن .النهائي التقرير من كجزء نشرها أو مراجعة النظراء لفريق األعلى الخاضع للمراجعة

 .والتغيير التحسين على التشجيع خالل من النظراء مراجعة لعملية الكاملة القيمة تحقيق على تساعد المدروسة

 لمعايير أن يرتبها أو يصنفها وفقا   النظراء مراجعة التنفيذ قد يكون من المفيد لفريق عملية في المساعدة أجل من .1.1

 :مثل مختلفة،

 (الخاضع للمراجعةجهاز الرقابة األعلى  نظر وجهة من) التوصية بالموضوع أهمية. 
 (والطويل والمتوسط القصير المدى على) للتنفيذ المتوقع الزمني المدى. 
 أن تنفيذها مباشرة أو للمراجعة للتوصيات الخاضع األعلى الرقابة بناءا  على إمكانية تنفيذ جهاز 

 في حال وجود يحدث ذلك أن ويمكن. تشريعية إجراءات المثال، وجود سبيل على يتطلب،
 .استقاللية جهاز الرقابة األعلى تعزيز إلى تهدف التي ياتالتوص

 إلى المسؤوليات تعيين طريق عن أو مستقل، كمشروع مراجعة النظراء المقبولة توصيات تنفيذ يتم أن يمكن  .1.1

 األخرى المبادرات جميع في الحال هو كما. المعنية العمليات أو األنشطة عن المسؤولين الموظفين أو المديرين

 ويمكن. لإلنجاز النهائية المواعيد المحددة اإلجراءات تتضمن أن ينبغي التحسين، أو التغيير فيها يلتمس التي

 .جهاز الرقابة األعلى لقياديي الدورية التقارير خالل من المحرز التقدم تتبع أيضا  
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 المنتظمة التقارير للمراجعة أن يقدم التي يمكن أن يقوم بها جهاز الرقابة األعلى الخاضع الجيدة الممارسات ومن .1.1

المقبولة لمراجعة  التوصيات تنفيذ في المحرز التقدم حول( عبر أساليب مناسبة أخرى أو السنوي تقريره في)

 .النظراء

مما تم تطبيقه  يمكن لجهاز الرقابة األعلى الخاضع للمراجعة أن يطلب من فريق مراجعة النظراء األصلي التحقق  .1.1

 على ويتوقف ذلك ،(سنوات ثالثة سنتين أو أو سنة المثال سبيل على) عليه المتفق الوقت بعد توصيات من

 باإلضافة إلى التوصيات تنفيذ مدى حول آخر تقرير يمكن أن يعد الفريق التحقق، بعد. التوصية أهمية مستوى

 األولية النتائج تم فيها نشر التي الحاالت في خصوصا   األصلية، التوصيات الممكنة على عمليات التحديث

 الجيدة من أجل الشفافية الممارسات ويعد نشر نتائج عملية متابعة مراجعة النظراء من لمراجعة النظراء،

 .والمساءلة

( يؤدي الذي) النظراء بمراجعة يقوم الذي الفريق قبل من النظراء مراجعة عملية تقييم أداء يتم أن يجب. 1.1

 الفردية للمصلحة النظراء مراجعة تقييم يكون أال يجب. النظراء لمراجعة الخاضع األعلى الرقابة وجهاز

 تشمل بحيث أوسع نطاق وعلى العام للصالح تكون أن يجب بل فقط، المشاركين على تقتصر التي

 النظراء مراجعة باالعتبار تأخذ التي العليا الرقابة أجهزةوعلى وجه الخصوص  نتوساي،اال مجتمع

 على العليا الرقابة أجهزة تشجيع ويتم. النظراء لمراجعة يخضع أو النظراء بمراجعة يقوم جهاز بصفتها

 مراجعة أن وبما. خبراتها ونشر الممارسات أفضل لوضع تمت التي النظراء مراجعة عمليات تقييم

 .أيضا   تطوعيا   يعتبر رجعي بأثر التقييم فإن ،(1.1 انظر) تطوعية عملية هي النظراء

 

 


