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 )اإلسرائیليالمطروح على طاولة الكنیست (البرلمان  ،ب 63تقریر المراقبة السنوي 

الصناعات العسكریة والمؤسسات التي لھا یتناول جھاز األمن بما فیھ جیش الدفاع اإلسرائیلي، 

االقتصادیة، ، التقریر على النواحي التنظیمیة، اإلداریةلقد ركز المجال األمني.  علىتأثیر 

في منطقة یھودا األمن ووزارة  اإلسرائیليجیش الدفاع من قبل تطبیق القانون والنظام وموضوع 

التأثیر إزاء المواضیع المتعلقة بالمحافظة على جودة البیئة  ركز التقریر على ، كذلك هوالسامر

 على سالمة الجمھور. من خطروما ینجم عنھا الكبیر للصناعات األمنیة على تلویث البیئة، 

موضوع الرقابة على تصدیر منتجات فحص و األمن،بدایة التقریر نشاطات وزارة  تتناول

، بما في ذلك إعطاء الرخص والتسویق واإلجراءات التي المؤسسات العسكریة في وزارة األمن

تصدیر المنتجات تتخذھا الوزارة تجاه المصدرین من اجل تنفیذ تعلیمات قانون المراقبة على 

سوف تقوم بمثل  إسرائیلتوقعات الجھات الدولیة، بأن دولة  إزاء، وذلك 2007للعام  -العسكریة 

بالرغم من مرور خمس سنوات الوطنیة. مصالحھا ھذه المراقبة، بحسب المعاییر العالمیة وضمن 

تتعلق بعدم استعمال على دخول القانون المذكور أعاله حیز التنفیذ، أشار التقریر إلى نواقص 

اإلجراءات التي تتخذھا  بعضفان وبالمقابل  ھا، غیاب تطبیقالى و رقابةلل الممنوحة صالحیاتال

الوزارة في ھذا السیاق لھا تأثیر سلبي على صادرات الصناعات العسكریة وبالتالي تلحق 

 .اإلضرار بالمصدرین

 الرقابة على میزانیة في تقاریر سابقة وجاء بالتقریر الحالي  ھو فحصھ تم إضافي موضوع

التي تحتل مكانا مرموقا في أولویات االھتمام الجماھیري. جرى فحص شامل  ألمن،وزارة ا

إضافة إلى فحص تطبیق أنظمة  في تقاریر سابقة، اكتشفت لموضوع  تصحیح النواقص التي

أشار التقریر . میزانیة وزارة األمن في التغییرات بمراقبة الحكومة قرارات ذلك جدیدة بما في

 التي ،2011 و 2010 وزارة األمن لألعوام میزانیة في التغییرات مراقبة أنظمة لوجود نواقص في

 على التغییرات في المالیة لوزارة الھشة المراقبة قرار الحكومة ، وأیضا في استیفاء تجلت بعدم

  قسم بھا یقوم التي المیزانیة

 وتحسین الشفافیة لزیادة خطوات اتخاذ ، تم 2012 عام األمن . خالل وزارة في المیزانیات

 اللجنة مع و بالتشاور المالیة ووزارة الدفاع وزارة تبلور أن الالئق وعلیھ فمن المراقبة،

  .وزارة األمن میزانیة في بالتغییرات یتعلق بما فعال أفضل وزارة األمن، نظام لمیزانیة المشتركة

 حمایة على لحفاظوھو ا العام ھذا فحصھ الدولة مراقب قد واصل مكتب آخر، مركزي موضوع

تقاریر  العسكریة. أشار التقریر إلى تكرار نواقص كانت قد ظھرت في الصناعات في البیئة
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 یتعلق ما بكل الجمھور، سالمة على خطرا أیضا إلى وجود نواقص تشكل أشار التقریر. سابقة

 لوزارةفاشلة  مراقبة عن الكشف تم كذلك "تاعاس". مصانع في الجوفیة والمیاه األرض بتلوث

 .البیئة فیما یتعلق بجودة الجویة الصناعة على نشاطات البیئة جودة

 بین التنسیق یتعلق بمواضیع وھو والسامره، یھودا لمنطقة التقریر في خاص فصل لقد خصص

 عن المسئولة الوحدة نشاطات في وكذلك والسامرة، یھودا منطقة في القانون تطبیق جھات

 ھذه المنطقة. في والمتروكة الحكومیة الممتلكات

في  والفلسطینیین اإلسرائیلیین على السكان كبیر تاثیر والسامرة یھودا منطقة في القانون لتطبیق

 جیش إن .واالجتماعي االقتصادي السیاسي، االمني، المجال ذلك في الحیاة، بما كل مجاالت

 وشرطة المدنیة باإلضافة إلى اإلدارة والنظام القانون اإلسرائیلي ھو المسئول عن تطبیق الدفاع

 الجھات. ھذه بین التعاون مجال في ومتواصلة إسرائیل. أشار التقریر إلى وجود نواقص خطیرة

 میاه، سرقة والبناء، التخطیط مجال في لمجمل المخالفات سیئة معالجة الى یؤدي التنسیق عدم

 غیر بشكل فلسطینیین مكوث لبیئة،ا بجودة اإلضرار القانوني، بشكل غیر المیاه عن التنقیب

 والسامره وتطبیق قانون السیر . یھودا منطقة في اإلسرائیلیة التجمعات داخل قانوني

إن نتائج التقریر تشیر إلى خلل صعب في مجال تطبیق القانون في یھودا والسامره ، باإلضافة 

 اھتماما یلزم تعدد األجھزة إن خلل ."لھ یروق ما یعمل واحد كل"بحیث أن  إلى مناخ غیر سلیم 

 .تصحیح النواقص موضوع في المختصین الحكومة لوزراء فعاال وتدخال خاصا

 في والمتروكة الحكومیة الممتلكات عن المسئول أشار التقریر إلى نواقص اكتشفت في نشاط

 واألراضي الدولة ألراضي فاشلة إدارة في منھا خطیر، یتركز قسم والسامره، یھودا منطقة

 المدنیة وھذه النواقص معروفة لإلدارة عدیدة والسامره. منذ سنوات یھودا منطقة في المتروكة

وفي ھذا  العالقة. ذات وزارات الحكومة في إضافة لجھات رفیعة إسرائیل، أراضي وإلدارة

 یجةالمطالبة بمعالجة مالئمة لم تحظ باالھتمام ولم تجد الحلول، والنت العدیدة إن التوجھاتالسیاق ف

 . إھدار مئات مالیین الشواقل من خزینة الدولة ھي

 الطوارئ والتي حاالت شمل التقریر بشكل خاص موضوع فحص جاھزیة الجبھة الداخلیة في

 الثانیة، لبنان حرب بعد الدولة مراقب مكتب في جزء منھا عملیة فحص متابعة، قد فحصھا تعتبر

 اقامة طریق عن المجال وذلك ھذا في التنسیق تحسین الحكومة المحمودة في نشاطات جانب إلى

 لم التقریر إلى أن الحكومة أشار أخرى مختلفة. حمایة الداخلیة، وأعمال الجبھة لحمایة وزارة

 جاھزیة الجبھة موضوع في التعلیمات یركز ومنسق، موحد تقدیم مشروع قانون شامل إلى تبادر
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 وزارات لكل المسئولیة ومجاالت الصالحیاتتسلسل  الطوارئ ویوضح اوقات في الداخلیة

حیوي  األمر إن ھذا .الداخلیة الجبھة حمایة وزارة وخاصة فیھا، العاملة والھیئات الحكومة

 حمایة األمن ووزارة وزارة المشتركة المنسقة بین المھام تحسین في المساعدة اجل من ومطلوب

ھذا التقریر كان بمثابة  الطوارئ. حاالت في ةالداخلی بالجبھة العنایة مجال في الداخلیة، الجبھة

مراقبة ومتابعة لتصحیح نواقص قد ظھرت في تقاریر سابقة، وقد أشار التقریر الحالي إلى 

 ظھور نواقص إضافیة في جاھزیة الجبھة الداخلیة لحاالت الطوارئ والتي لم تصحح بعد.

 األمن، وزارة في" حوما" مدیریة يف البشریة القوى: اخرى ھامة مواضیع مع تعامل التقریر

اإلسرائیلي،  الدفاع جیش في األسنان خدمات طب اإلسرائیلي ، الدفاع لجیش التأدیبي القانون

أشار التقریر إلى نواقص  اإلسرائیلي. الدفاع الشخصي لمركبات وزارة األمن وجیش واالستعمال

 بحاجة لالھتمام ولإلصالح السریع من قبل الجھات المسئولة.

 لذلك ألقى المشرع على مراقب الدولة مسؤولیة ومتنوعة، متعددة مجاالت جھاز األمن یعمل في

 الدفاع جیش استعداد على المحافظة خالل من منھ، المعاییر المتوقعة بحسب بأنھ یعمل التأكد

 اجل من المراقبة، الدولة مراقب مكتب سیواصل. والتوفیري الناجع النشاط وعلى اإلسرائیلي،

لذلك ففي السنوات القادمة، سیعمل مراقب . ھذا التقریر في اكتشفت تصحیح النواقص التي بعةمتا

 وسكانھا وسالمة الدولة امن عن الدولة على تعمیق الفحص والمراقبة في جھاز األمن، المسئول

 .العام االھتمام قلب في والموجود
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