المقدمة
تقرير مندوب شكاوى الجمهور
مقدم بهذا الى الكنيست التقرير الرابع واالربعون لمندوب شكاوى الجمهور ,الذي يستعرض فعاليات مندوبية شكاوى
الجمهور للعام .2017
لمندوبية شكاوى الجمهور وظيفه اساسيه بالحكم الديمقراطي في دولة اسرائيل; هي بمثابة الناطقة بلسان الفرد بتواصله مع
السلطات وتعمل من اجل تعزيز حقوقه والدفاع عنها.
بإمكان قارئ هذا التقرير ان ُي َّكون انطباعاً من تعدد المجاالت والمواضيع الواسعة التي تتناولها مندوبية شكاوى الجمهور,
ومن التعداد الكبير للمتوجهين اليها من كل ارجاء البالد ومن كل فئات الشعب .تعمل المندوبية طوال الوقت من اجل زياده
اتاحتها وتسهيل الوصول اليها امام هذه الفئات بالمجتمع ,المحتاجة لمساعدتها وخصيصا ساكني المناطق البعيدة عن
المركز اجتماعيا وجغرافيا.
اود ان اتقدم بالشكر لكل موظفي مندوبية شكاوى الجمهور على اخالصهم بالعمل وعلى صمودهم في الدفاع عن حقوق
الفرد .رسائل الشكر العديدة التي يتلقوها ,جزء بسيط منها َتم ذكرها في التقرير ,تشهد على التقدير الذي يحظون به من
الجمهور.
قانون مراقب الدولة يمنح مراقب الدولة ,بمنصبه كمندوب شكاوى الجمهور صالحيه فريده ,شبه قضائية ,للدفاع عن
كاشفي الفساد في الخدمة العامة .بمنصبي كمندوب شكاوى الجمهور تم منحي صالحيات تنفيذيه إلعطاء امر حمايه -
مؤقت او ثابت -ويشمل ايضا دعم مادي  ,للموظفين الذين يستحقوه ,الذين قاموا بكشف فساد ,كشف انتهاك خطير للقانون
او مساس خطير باإلدارة السليمة.
كاشفي الفساد هم اشخاص شجعان ومميزينًمنًكافهًاالوساطً,موظفينًعاديينً,أمناءًصناديقً,مراقبينًداخليينً,مستشارينً
قضائيينً,محاسبينً,اطباءً,مدراءًعامينًومهندسينً,الذينًيخاطرونًبمستقبلهمً,برزقهمًواالهمًمنًهذاًبهدوئهمًالنفسيً,بهدفً
الحفاظًعلىًقيمًالعدالةً,نزاهةًالحكمًونقاءًالقيمًبالخدماتًالعامةً .
بالعامًً 2017قُدمتًً 48شكوىًلموظفينًادعواًانًالمسؤولينًعنهمًانتهكواًحقوقهمًفيًاعقابًكشفهمًاعمالًفسادَ ً.منحتًً17
منهم ًامر ًحمايهً 6ً -اوامر ًثابته ًوً 11ً -مؤقته; ًفي ًً 14حاله ًتوصلوا ًلتسويه ًالخالفات ًبين ًالمُشتكي ًللهيئة ًالمُشتكى ًعليهاً
بمساعدتيً,اوًانًاالطرافًقامواًبتوكيليًالتخاذًقرارًبشأنهمً,بماًفيًذلكًموضوعًالتعويضاتًالتيًستمنحًللمُشتكيً .
عداًاالهتمامًبكاشفيًالفسادً,تعملًمندوبيةًشكاوىًالجمهورًجاهدهًللدفاعًعنًحقوقًآالفًالمشتكينًالذينًتوجهواًاليهاً.فيًهذاً
التقريرًوصفًلحاالتًعديدهًساهمتًبهاًالمندوبيةًبالدفاعًعنًحقوقًاالساسًللمُشتكينً.علىًسبيلًالمثالً,شكوىًمواطنًمنً
االقلياتًمنًاللدً,ابًلستهًاوالدً,ادعىًانًوزارهًالبناءًواالسكانًتتعاملًوفقاًلسياستهاًوخالفاًلمراسيمهاًالعامةً,حيثًتقومً
بمنحًشققًسكنيهًللمستحقينًالمالئمينًوفقاًلطابعًسكانًالشارعًالذيًتتواجدًبهًالشقةًالمستحقةً:اذاًكانًطابعًالسكانًاليهوديةً-
ُتمنح ًالشقة ًليهوديً ,والعكس ًصحيحً .نتيجة ًلهذه ًالسياسةً ,بالرغم ًمن ًانه ًتم ًتدريج ًالمُشتكي ًاالول ًبقائمه ًالمستحقين ًلشقهً
بالسكنًالعموميًباللدً,االًانهًلمً ُتعرضًعليهًأيًشقهًبالشارعًذاتًالطابعًاليهوديًوالتيًقدًتناسبهً,وبدالًمنًذلكًتمًعرضهاً
لعائلهًيهوديةًكانتًقدًأُدرجتًبقائمةًمنتظريًالسكنًمنًبعدهًبالدورً.وكنتًقدًقررتًبانهًالًيجوزً َت َقبُلًمثلًهذهًالسياسةً
المجحفةًلوزارةًالبناءًواالسكانًالتيًتمسًبحقًالمُشتكيًالشرعيًبالمساواةً.وقدًقمتًبالتركيزًعلىًالرسالةًالمؤذيةًوالمهينةً
بحق ًالمُشتكي ًعندما ًادرك ًان ًبسبب ًاصوله ًتأخر ًبشكل ًمالحظ ًوصوله ًلحق ً ًالسكن ًبشقه ًمالئمه ًله ًولعائلتهً .في ًاعقابً
قراريًهذاًوُ جدتًشقهًمالئمهًبالشكلًالذيًيرضيًالمُشتكيًوعائلتهً,وسيسكنونًبهاًخاللًالعامًً.2018وقدًقامتًوزارهًالبناءً
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واالسكانًبإبطالًالسياسةًالمجحفة ً .
كما ًفي ًكل ًعامً ,بهذا ًالعام ًصبت ًمندوبية ًشكاوى ًالجمهور ًجُل ًتركيزها ًعلى ًدراسة ًظروف ًالحجز ًلمساجين ًومعتقلينً,
وطواقمًمنًقبلهاًتقومًبزيارهًمنشآتًالحجزًالمختلفةً.تعودًالمندوبيةًوتكررًامامًشرطهًاسرائيلًومصلحهًالسجونًبانهًصحيحً
بان ًعمليه ًحجز ًانسان ً َتمُس ًبطبيعة ًالحال ًبحقوق ًاالساس ًخاصتهً ,اال ًانه ًيتوجب ًالحفاظ ًعلى ًان ًال ًيتعدى ًاالمر ًحدودً
المساسًالتيًتحصلًنتيجةًللحجزًذاتهً,وهمًمطالبونًانًيهيئواًللمساجينًظروف ًالعيشًاالساسيًباحترام;ًولذاًعليهمًانً
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يوفرواًالظروفًالمناسبةًلإلقامةًوالمبيتًوللحفاظًعلىًصحهًالمسجونين ً .
احد ًالمواضيع ًالذي ًتم ًطرحها ًهذا ًالعام ًوكان ًله ًاصداء ًفي ًوسائل ًاالعالمً ,هوًشكاوى ًالمساجين ًعن ًوجود ًبراغيث ًفيً
منشآت ًالحجزً .واتضح ًبان ًالحديث ًعن ًمشكله ًواسعه ًالنطاق ًوبان ًالسبل ًللحد ًمنها ًلم ًتتخذ ًبالشكل ًالمطلوب ًوقد ًاقرتً
المندوبيةًامامًمصلحهًالسجونًبانًنظرا ًلمميزاتًمصدرًالضررًوانتشارهًً,عليهاًانًتدرسًالموضوعًمنًالناحيةًالنظاميةً
بشكلًعميقً,وانًتراقبًاالماكنًالمصابةً,انًتدرسًباالشتراكًمعًمختصينًسُبلًمعالجهًالمشكلةًوطرقًاإلبادةًالحشريةً,انً
 1انظر وصف الشكوى ص.38 .
 2عن استيضاح شكاوى المساجين والموقوفين انظروا ص.46 .

يقررواًمراسيمًاالبالغًوغي رهاً.مصلحهًالسجونًاوضحتًللمندوبيةًالجهودًالعديدةًالتيًتقومًبهاًللحدًمنًمثلًهذهًالظاهرةً,
والمندوبيةًماًزالتًتتعقبًمعالجهًهذاًاالمرً ً.
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كماًانًمكانهًالدفاعًعنًحقًاالساسًلحريهًالتعبيرًلمًيغبًعنًعملًمندوبيةًشكاوىًالجمهورً:فيًالتقريرًالسابق ًنشرتً
موقفيًالذيًكانًب مثابهًالسابقةًبخصوصًازالهًتعليقاتًمنًصفحاتًالفيسًالبوكًلشخصياتًوهيئاتًعامهًوحظرهمًمنًهذهً
الصفحاتً .قررت ًبان ًالحق ًبالتعبير ًللجمهور ًينطبق ًأيضا ًعلى ًصفحات ًالفيس ًالبوك ًالعامةً ,ومن ًاجل ًمكانه ًهذا ًالحقً
التشريعيةً,الًيجوزًمنعًانسانًمنًنشرًتعليقهًفيًصفحهًالفيسًبوكًالعامةًًفقطًألنهاًكانًبمثابهًنقدًغيرًمريحًللشخصيةًأوً
للهيئةًالعامةً.موقفيًهذاًكانًلهًصدىًبالكنسيتً,فيًاالعالمًوفيًمؤسساتًالقطاعًالثالثً.واصلتًمندوبيةًشكاوىًالجمهورً
في ًالسنه ًالماضية ًاستيضاح ًشكاوى ًبهذا ًالموضوعً .فقط ًمتابعه ًمنسقه ًوغير ًمتهاونه ًستوصلنا ًالستكمال ًالدفاع ًعن ًحقً
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الجمهورًبنشرًآرائهًفيًصفحاتًالفيسًالبوكًالعمومية ً .
قمت مراراً بذكر اهميه مؤسسه مندوب شكاوى الجمهور كحامي الحقوق االجتماعية للجمهور ,وبشكل خاص الفئات
المستضعفة بالمجتمع .احدى الحقوق االجتماعية االكثر اهميه هي حق الحصول على خدمات صحيه .في تقريري هذا وصف
لعمليه استيضاح شامله التي قامت بها المندوبية لشكاوى المحتاجين للقنب الطبي (الماريحوانا الطبية) من اجل معالجه االمراض
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المستعصية واآلالم  ,وقد تبين بان نسبه الشكاوى المحقة على وحده القنب الطبية في وزاره الصحة هي االعلى .مرضى
كثيرون واجهوا عقبات بيروقراطية جمه بتوجههم لوحده القنب الطبية من اجل تلقي ترخيص لشراء القنب او من اجل تجديد
الترخيص ومن ضمن العقبات تأخير كبير في استيعاب الطلبات وعدم تحديثها وعدم ابالغهم بالمرحلة المتواجد فيها طلبهم; كل
هذا بالرغم من ان الحديث عن مُنتج ضروري لضمان جوده حياه هؤالءًالمُشتكينَ ً.ت ّد ُخلًالمندوبيةًهذاًاتاحًالمجالًلمُشتكينً
عده ًان ًيتغلبوا ًعلى ًالعوائق ًالبيروقراطية ًوان ًيتلقوا ًالعالج ًالذي ًيستحقونهً .باإلضافة ًللمساعدة ًالفردية ًللمُشتكينً ,طرحتً
المندوبيةًامامًوزارهًالصحةًعامهًالعيوبًالتيًتبينتًفيًعملًوحدهًالقنبًالطبيةًوطلبتًانًتعرفًأيًخطواتًس ُتتخذًلتصليحً
هذهًالعيوبً.المندوبيةًتواصلًمالحقتهاًإلجراءاتًوزارهًالصحةًفيًهذاًالموضوعًالهامً .
فيًهذهًالسنهًايضاًصبتًمندوبيةًشكاوىًالجمهورًجُلًتركيزهاًعلىًجودةًالخدمةًالتيًتمنحهاًاإلدارةًالعامةًللفردً.اناًارىً
اهميهًبالغهًالستيضاحًالشكاوىًبهذاًالموضوعًوذلكًالنًجودةًالخدمةًالتيً ُتمنحًللجمهورًتؤثرًعلىًثقتهمًبسلطاتًالحكمً
وكذلكًالنًالجمهورًالًيتوجهًللسلطاتًالقضائيةًفيًهذهًالمواضيعً,والمندوبيةًهيًبمثابهًالمسارًاالمثلًالستيضاحهاً.جزءً
كبير ًمن ًالشكاوى ًحول ًهذا ًالموضوع ًكانت ًعلى ًشركه ًبريد ًاسرائيلً .االزدياد ًبعدد ًالشكاوى ًعلى ًشركه ًبريد ًاسرائيلً
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والمعلوماتًالتيًتلقاهاًمكتبيًمنًالجمهورًفيًاطارًاجراءًمشاركهًالجمهورًالتيًاقمناه ًيثبتًانًالجمهورًغيرًراضيًعنً
جودهًالخدماتًالتيًتزودهاًشركهًالبريدًواحياناًيشعرًالجمهورًبانهً"أسير"ًفيًظلًغيابًهيئهًاخرىًتزودًخدماتًالبريدً
بنفسًالطريقةًوالنطاقً .
فيًالعامًً 2017تصدرتًشركهًبريدًاسرائيلًتصدرتًأعلىًنسبهًشكاوىًمحقهًعليهاً.معظمًالشكاوىًًتتمخضًحولًفقدانً
اغراض ًبالبريد ًونقلهم ًللمُرسلين ًوحول ًخلل ًبخدمات ًاالرسال ًالبريديةً .المندوبية ًساعدت ًالمُشتكين ًفي ًالحاالت ًالفرديةً,
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اشارتًلشركهًالبريدًعنًالحاجهًبتصحيحًالعيوبًالعامةًوأدتًبنهايةًاالمرًلتغييرًبالمراسيم ً .
في ًالختامً ,اود ًان ًاتقدم ًبتمنياتي ًبالنجاح ًلمديره ًمندوبية ًشكاوى ًالجمهور ًالجديدةً ,المحامية ًدً .استير ًبن ًحاييمً ,التي ًتولتً
منصبها ًفي ًكانون ًاالول ًً .2017كلي ًثقه ًبان ًالـً -دً .بن ًحاييم ًستقود ًالمندوبية ًإلنجازات ًعديده ًولتعزيز ًمكانه ًالمندوبيةً
كمؤسسهًمهمهًومؤثرهًبالديمقراطيةًاإلسرائيلية.
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