
                                                                                                  

 

ذ رقابة للمّرة األولى ستنفَّ  - ة اإلصالحیّة للرقابة البنّاءةالخطّ 
 :زمالء على مؤّسسة مراقب الدولة في إسرائیل

ومراقب الدولة األمریكّي على تنفیذ رقابة  یلمانچاتّفاق بین المراقب أنـ
 خارجیّة وموضوعیّة على مؤّسسة المراقب في إسرائیل

 

  مكت���ب مراق���ب الدول���ة األمریك���ّي یُعتب���ر أح���د أھ���ّم مكات���ب الرقاب���ة ف���ي الع���الم ف���ي ك���ّل م���ا یتعلّ���ق

تحس����ین العم����ل بإدخ����ال االبتك����ارات والتجدی����د ف����ي العم����ل الرق����ابّي، ویرم����ي التع����اون مع����ھ إل����ى 

 .الرقابّي في مكتب مراقب الدولة اإلسرائیلّي بواسطة رقابة مھنیّة وموضوعیّة

 .التعاون في سیاق "رقابة الزمالء" قائم في عدد من مؤّسسات الرقابة الریادیّة في العالم 

  ُیلم��ان بمرافق��ة وف��د چجریھ��ا المراق��ب أن��ـج��رى االتّف��اق عل��ى ھ��ذا التع��اون ف��ي إط��ار زی��ارة مھنیّ��ة ی

 قب الدولة لدى نظیره األمریكّي.من مكتب مرا

 م م���ن مؤّسس���ات رقابیّ���ة ریادیّ���ة ف���ي الع���الم ولتعزی���ز لل���تعلُّ  فائق���ةأھّمیّ���ة  یلم���انچیُ���ولي المراق���ب أن���ـ

العالق���ات الدولیّ���ة، وق���د ق���ام المراق���ب بع���رض مب���ادئ "الخّط���ة اإلص���الحیّة للرقاب���ة البنّ���اءة" عل���ى 

 ف���ي رقابیّ���ة وتعزی���ز نجاع���ة الرقاب���ة وتنوی���عنظی���ره األمریك���ّي، بم���ا ف���ي ذل���ك تحس���ین العملیّ���ات ال

 أنواعھا.

 

 یلم���ان م���ع نظی���ره األمریك���ّي ج���ین دودارو عل���ى إج���راء "رقاب���ة ال���زمالء"چأن���ـاتّف���ق مراق���ب الدول���ة متنی���اھو 

)Peer Review(  ّف����ي إطارھ����ا بتنفی����ذ رقاب����ة خارجیّ����ة وش����املة  حی����ث یق����وم مكت����ب المراق����ب األمریك����ي

وعمیق���ة عل���ى مؤّسس���ة مراق���ب الدول���ة اإلس���رائیلّي. یُ���ذَْكر أّن مكت���ب مراق���ب الدول���ة األمریك���ّي یُعتب���ر م���ن 

تحس��ین عملیّ��ات الرقاب��ة ف��ي مكت��ب مراق��ب مكات��ب الرقاب��ة الریادیّ��ة ف��ي الع��الم، ویرم��ي التع��اون مع��ھ إل��ى 

  .ة مھنیّة موضوعیّةالدولة اإلسرائیلّي بواسطة رقاب

 

یلم���ان ال���ذي ی���ولي أھّمیّ���ة قص���وى لتط���ویر جھ���از رقاب���ة چوی���دور الح���دیث ع���ن مب���ادرة أطلقھ���ا المراق���ب أن���ـ

خارجیّ���ة ف���ي إط���ار تطبی���ق "الخّط���ة اإلص���الحیّة للرقاب���ة البنّ���اءة"، بحی���ث یق���وم ھ���ذا الجھ���از ب���إجراء فح���ص 

الخل���ل الت���ي تس���توجب التص���حیح، وإل���ى التغیی���رات ك���امن ش���امل للعم���ل الرق���ابّي اإلس���رائیلّي، ویش���یر إل���ى مَ 

 وإل���ى طرائ���ق العم���ل الت���ي تس���تدعي التح���دیث َوف���ق المع���اییر الدولیّ���ة، ،المطلوب���ة ف���ي الھیكلیّ���ة التنظیمیّ���ة

 إلى جانب اإلشارة إلى المكّونات الرقابیّة التي من الجدیر أن یحافَظ علیھا. وذلك



                                                                                                  

 

 بتنفی���ذ-م���ّرةألّول -س���تقوم مؤّسس���ة المراق���ب اإلس���رائیلّي  ،ةللرقاب���ة األمریكیّ��� اع���الوة عل���ى ذل���ك، تحض���یرً 

عملیّ��ة تقی��یم ذاتیّ��ة داخلیّ��ة خ��الل الع��ام الح��الّي، وذل��ك بغی��ة تحس��ین عم��ل الرقاب��ة. تع��اون "رقاب��ة ال��زمالء" 

یج����ري ف����ي ع����دد م����ن مؤّسس����ات الرقاب����ة الریادیّ����ة ف����ي الع����الم وم����ن بینھ����ا ن����ذكر بریطانی����ا وفنلن����دا وكن����دا 

 وزلندا، وسواھا.والدنمارك ونی

 
���ل إل���ى التف���اھم ف���ي إط���ار زی���ارة مھنیّ��� یلم���ان ف���ي ھ���ذه األیّ���ام لنظی���ره چة یق���وم بھ���ا المراق���ب أن���ـج���رى التوصُّ

تش���مل ھ���ذه الزی���ارة لق���اءات مكثّف���ة م���ع  .یرافق���ھ فیھ���ا فری���ق مھن���ّي م���ن مكت���ب مراق���ب الدول���ة ،األمریك���يّ 

 من بینھا: ، ول مواضیع عدیدةشخصیّات مرموقة في إدارة مكتب المراقِب األمریكّي، وتتنا

 ستراتیجیّة.ھة نحو التحدّیات القومیّة والمخاطر اإلموجَّ  وضع خّطة رقابیّة متعدّدة السنوات 

  ،تحس����ین اإلج����راءات الرقابیّ����ة، بم����ا یش����مل تعزی����ز فاعلیّ����ة الرقاب����ة، ومتابع����ة تص����حیح العی����وب

 وتنظیم النشاط الرقابّي مقابل األجسام التي تخضع للرقابة.

 .إجراءات مراقَبة داخلیّة وخارجیّة 

  ُر.التطوُّ في في العصر التكنولوجّي اآلخذ  بةسَ وْ حَ استخدام أدوات رقابة م 

  ّة والجمھور الواسع.عالقة متبادلة مقابل السلطة التشریعی 

   ّورقابةة رقابة مالی IT. 

 

اءة"، بم��ا ف���ي للرقاب��ة البنّ��ة ة اإلص���الحیّ س "الخّط��ُس��أُ  یلم��ان عل���ى المراق��ب األمریك��يّ چع��رض المراق��ب أن��ـ

بة ل���دى األجس���ام الت���ي تخض���ع للمراقب���ة)، وتعمی���ق َس���وْ الحَ  (الت���ي تفح���ص أنظم���ةَ  ITذل���ك اس���تخدام رقاب���ة 

 ة، والت����ي أجری����ت ف����ي الس����نوات األخی����رة عل����ى نح����وٍ ة لل����وزارات الحكومیّ����الرقاب����ة عل����ى التق����اریر المالیّ����

ة، ة م���ن التق���اریر المالیّ���ن���ات مركزیّ���لمكوّ  ا بواس���طة فح���ص عْرض���يّ ذ م���ن اآلن فص���اعدً مقتض���ب، وس���تنفَّ 

 ة عند الحاجة. وإجراء مقارنة دولیّ 

عل���ى تعزی���ز التع���اون ب���ین  یلم���ان م���ع نظی���ره المراق���ب األمریك���يّ چأن���ـ ف���ق المراق���باتّ  ،ع���الوة عل���ى ذل���ك

فق���ا واتّ م المتب���ادل، وال���تعلّ  مین ألغ���راض رف���ع المس���توى المھن���يّ ة تب���ادل المس���تخدَ ھم���ا بم���ا یش���مل إمكانیّ���یْ مكتبَ 

ن ف�����ي مكتب�����ھ بزی�����ارة لمكت�����ب المراق�����ب ون المرموق�����وف�����والموظّ  عل�����ى أن یق�����وم المراق�����ب األمریك�����يّ 

 .اإلسرائیليّ 

 

 


