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 المقدمة

هذا التقرير هو الجزء األوّل من التقرير السنوّي لمراقب الدولة بشأن الرقابة 

يتناول التقرير باألساس  .2017التي تناولت هيئات خاضعة للرقابة في سنة 

 االقتصاديّة.  –االقتصاد والبنى التحتيّة، مع التركيز على المواضيع االجتماعيّة  مجالي  

 حقوق ضمان على التركيز ذلك في بما وأهدافه، لدولةا مراقب رؤية التقرير يعكس

 في األمان والسالمة معايير تذويت ،تعزيز تحّمل المسؤوليّة ،تهحيا ةجودو المواطن

  إصالح النواقص التي بيّنتها تقارير الرقابة السابقة. ومتابعة ةالعامّ  واإلدارةترتيبات الحكم 

ا المعروف من  ومراجعة فحص اتعمليّ  إجراء على يعمل لدولةا مراقبمكتب  أنّ  جّدًّ

، تتطرّق وواضحة صلة ذات، ةموضوعيّ  رقابة تقارير نشريو نزيهةو ةمهنيّ ، جوهريّة، شاملة

ايالًّ تحلتجري و األحداثإلى أصل   .الخاضعين للرقابة سلوكل عميقًّ

 من اكبير   اقدر   ،التقارير السابقة شأن ذلك في شأنه التقرير، هذا إعداد بتطلّ 

، ةبدقّ  عملوا على إعداده الذين الدولة، مراقبمكتب فيموظّ  جانب من الجهد

وعليه . وأجروا العديد من عمليّات الرقابة كما تقتضي الحاجة ة،مهنيّ بحرص وب

 .يوتقدير يشكرأوّجه إليهم 

حرصًّا  ذلك، ومع. ةمّ اه هاكلّ  عة،ومتنوّ  كثيرة مواضيع تتناول فصالًّ  19 التقرير نيتضمّ 

 :في ما يلي عددًّا قليالًّ منها عرضاستسعلى اإليجاز وعدم اإلطناب، 
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 رقابة ساتمؤسّ التي تُجريها " الهواء جودة" في موضوع مشتركة رقابة ةعمليّ  من كجزء

. ةالماليّ  للرقابة العليا لألجهزة ةاألوروبيّ  مةالمنظّ ) األوروسايفي  اعضوًّ  دولة 15 من

EUROSAI (The European Organisation of Supreme Audit Institutions))، في بما 

 هو الهواء ثتلوّ . الكهربائيّة الطاقة توليد بسبب الهواء ثتلوّ  ةقضيّ  لناناوت إسرائيل، ذلك

ات المخاطر أحد أشدّ   في الخسائرقيمة  رقدّ ت. والبيئة الحياة ةجودو ةالعامّ  ةالصحّ  في أثيرًّ

 مليار 16 بحوالي 2015 عام في القطاعات جميع من ثةالملوّ  االنبعاثات بسبب إسرائيل

 بيّنت الرقابة. ئيّةالكهربا الطاقة توليد ةعمليّ  هذه القيمة مصدرها نصف من أكثر. شيكل

 دمج بشأنو ،الحراريّ  لالحتباس بةالمسبّ  الغازات الحّد من بشأن الحكومة قرارات أنّ 

 الحتياجات الحكيم فحصإّن ال. ذنفّ تُ  لم ئيّة،الكهرباالطاقة  إنتاج في دةالمتجدّ  الطاقات

توليدها، من ل لطاقةبين أنواع ا األمثل المزيج وتحديد ئيّة،الكهرباالطاقة  توليد نظام تطوير

 جودة تحسين في سهامواإل الدفيئة غازات انبعاث من الحدّ  في اساعدي شأنهما أن

 .الهواء

سلطة  تعامل يتناول فصل ذلك في بما الضرائب،مجال  تتناول فصول ةعدّ  التقرير نيتضمّ 

 شهدت التي إسرائيل، في المساكن أسعار لتشكّ . األراضيمع صفقات  الضرائب

بيّنت . المعيشة غالء عناصر من ارئيسيًّّ  اعنصرًّ  األخيرة، السنوات في اكبيرًّ  اارتفاعًّ 

 لالستثمار احافزًّ  لتشكّ  قد ،إسرائيل في اتالعقارفي فرع  الضرائب ترتيبات أنّ  الرقابة

 اتالعقار فرع في األسود المال رأس استثمار من خوف هناك وبالتالي ،هذا المجال في

ّ  قد اممّ  إسرائيل، في  مكافحة استمرار شأن من. االمساكن أيضًّ  أسعار ارتفاع في ريؤث

 الطلب ليقلّ  ،قدرات الجباية يعزّز أن ،العقارات شراء طريق عن ،األموال ليغس ظاهرة

 بالعدالة اإلحساس منلدى المواطنين  ويزيد المساواة عدم من ليقلّ  الشقق، على

  .ةاالجتماعيّ 

 اقسمًّ  اأيضًّ  التقرير هذا نيتضمّ  ،التابعة للكنيست الدولة مراقبة لجنة لطلب استجابة

 في الزيادة أنّ  من الرغم على. ةالجماعيّ  ةالتمريضيّ  اتالتأمين تنظيم يتناول اخاصًّّ 

 في كبيرة زيادة اأيضًّ  هناك نّ إ إالّ  كبيرة، نعمة في طيّاتها تحمل عالمتوقّ  العمر طمتوسّ 

 ةضروريّ ال النفقات من يزيد اممّ  ،خالل حياته إلى حالة تمريضيّة اإلنسان وصول احتمال

 ،من بينهم السنّ  كبار ةوخاصّ  ،التمريضيّين المحتاجين بعض. الوضع هذا في للمعيشة
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اإلخفاق في  أنّ  بيّنت الرقابة. المجتمع في الضعيفة السكّانيّة المجموعات في فرادأ هم

ّ  الذي ،التجاريّ  الجماعيّ  التأمين سوق تنظيم عدمما يخّص   كبير جزء حقوق في رأث

 ،الفرد حقوق حماية بتتطلّ . اعامًّ  20 هو إخفاق جوهرّي مستمرّ منذ الجمهور، من اجّدًّ 

 أوضاعهم تحسين على والعمل الضعفاء انسكّ ال رعاية ،ةاإلسرائيليّ  السلطات جميع من

 أن التأمين، لسوق مةالمنظّ  الجهة وهي ة،الماليّ  السوق شعبة واجب من .هميّتورفاه

 متنظّ  وأن ،تهامسؤوليّ  مجال في الواقعةخفاقات اإل مع حاسمة وبصورة بسرعة تتعامل

 .التمريضّي الجماعّي، من منظور مستقبلّي وطويل األمد التأمين مجال

 حياة جودة وضمان الدولة مواطني خدمة إلى مواصالتلل ةالوطنيّ  ةالتحتيّ  ىالبن تهدف

 نشاط يتناول فصالًّ  التقرير هذا نيتضمّ . اتالطرق على تعزيز األمان لهم، وكذلك ةالئق

 ما في مواصالت م.ض،لل ةالتحتيّ  ىللبن ةالوطنيّ  الشركة - سرائيلي يڤنيتي شركة

إجراءات  في النواقص من العديد وجود الرقابة تبيّن .المدن بين اتالطرق بصيانة قيتعلّ 

 بين كبيرة فجواتبين هذه النواقص  من .الشركة ةمسؤوليّ  الصيانة الواقعة ضمن

 وزارة عليماتتوعلى ضوء  الطرق شبكة حالة بسببالتي يجب اتّخاذها  اتالخطو

المواصالت واألمان على الطرق في هذا الشأن، وبين تنفيذها من ق بل الشركة. للبنى 

 الوفيات عدد خفضالتحتيّة ذات الجودة والتي تحظى بالصيانة، إسهام كبير في 

  .الطرق حوادث في واإلصابات

 صيانة أنّ  من والشركةالمواصالت واألمان على الطرق  وزارة دتتأكّ  أن اجّدًّ  المهم من

 جميع وتعريض الطرق جودة تدهور لمنع وذلك ة،المهنيّ  المعايير تتّم وفق الطرق

 .رللخط الشوارع مستخدمي

 المعيشة، تكاليف من الخفضو المنافسة زيادة هو التقرير يتضّمنه هذا خرآ هامّ موضوع 

إضافة إلى أمور  ،تجر اإلطار، هذا وفي. تهوصحّ سالمة الجمهور  على الحفاظ مع

ّ  التي اإلجراءات دراسة ،أخرى إجراءات  في ةالتنظيميّ  للحّد من العوائق الحكومة خذتهاات

ا، . المنافسة زيادة أجل من وضع المعايير واألنظمة  فيبيّنت الرقابة وجود نواقص أيضًّ

. اإلسمنت البناء مواقع في المستخدماإلسمنت المسلّح )الباطون(  ةنوعيّ الرقابة على 

 في خفاقاإل يؤدّ ي أن ويمكن المباني، ةقوّ  في وضروريّ  أساسيّ  المسلّح هو مركّب

 والتي ة،الكارثيّ  األحداثازدادت  األخيرة السنوات في. ةوخيم عواقب إلى الصدد هذا
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 ووزارة والصناعة االقتصاد ةوزار على. بناءال عيوب في عن الناجمة األرواح، فتكلّ  ما اغالبًّ 

 اتعمليّ  لتحسين وادة،ه أيّ  ودونمن  الفور على ،امعًّ  تعمال أن واإلسكان البناء

  .ةالدوليّ  للمعايير جودتهمالءمة و الباطون ةنوعيّ  على اإلشراف

ا وجود نواقص في مجال   وزارةإذ تبيّن أّن  –( الطبخ غاز) سالمُ ـال الطبيعيّ  الغازتبيّن أيضًّ

لطمر خزّانات الغاز في  تصاريح منح عن المسؤولة ة،االجتماعيّ  لخدماتوا العمل والرفاه

 أّن إعداد المنشآت عن فضالًّ  الغاز، خزّاناتل ةدوريّ تُجري فحوصات  ال ة،السكنيّ  لمبانيا

 كارثة هي ةالسكنيّ  المبانيمن  قربإّن وجود خزّانات الغاز بال غير منظّم وغير مدروس.

، أن تحّددا على الطاقة ووزارة ةاالجتماعيّ  خدماتوال والرفاه العمل وزارةعلى و محتملة،

بيّنت الرقابة  ذلك، إلى باإلضافة. الخزّانات هذه تركيبالتأهيل والرقابة الضروريّان ل الفور

 الماليّ  العبء تخفيف في سهمتُ  أن ينبغي التي ةالدوليّ  المعايير اعتماد في تأخير وجود

عدم وجود  ريؤثّ . ةالدوليّ  التجارة وزيادة ةالبيروقراطيّ  من الحدّ  المنافسة، تعزيز طريق عن

 .في البيوت الغاز مستهلكو يدفعها التي الزائدة التكلفة في ،اأيضًّ  المنافسة

 من غيرهإلى و الدولة مراقبمكتب  إلى وصلت التي الشكاوى من العديد أثارت

. العامّ  النقل وسائل في الخطوط دةمتعدّ ال التذكرة استخدامفحص  إلى الحاجة ،الهيئات

 قوالتحقّ ، شحنها، الخطوط دةمتعدّ ال التذكرة إصدار إجراءات في تبيّن أّن هناك نواقص

 يستلزم ،إسرائيلفي  اتالطرق على االكتظاظ .الدفع تنفيذ فيايظًّا ومصداقيّتها  من

هي مركّب هاّم في الخطوط  دةمتعدّ ال تذكرةالدولة. ال في ةالعامّ  النهوض بالمواصالت

مواصالت واألمان ال وزارة على. فيها السفر وتجربةتحسين خدمة المواصالت العاّمة 

االستفادة التاّمة  أجل منظهرت في هذا الشأن،  التي النواقص حلتص أن على الطرق

 .تذكرةال في الكامنة المزايامن 

 رافائيل شركة في كبارمسؤولين  تعيين األمن يتطرّق إلى جهاز الذي الفصل ويتناول

العثور  في م.ض وظروف تشغيلهم. بيّنت الرقابة وجود نواقصمة المتقدّ  الدفاع ألنظمة

 الفرص تكافؤ مبادئ انتهاك ذلك في بما ،وتعيينهم في الشركة كبارعلى موظّفين 

كما بيّنت الرقابة وجود نواقص  .هؤالء الموظّفين تعيين إجراءات في العادلة والمنافسة

 فيو لهم، المدفوعة بالغوالم المذکورین فينالموظّ ب في عدد من الجوانب ذات الصلة
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 الشرکةهذه  إدارة نشاط یتعارض. األمور هذه على الشرکة إدارة مجلس بةرقاو إشراف

بَرال استخالص عليهالذا  ،السليمة اإلدارة قواعد مع  .ةالضروریّ  ع 

الهيئات الخاضعة للرقابة أن تعمل بسرعة وبنجاعة إلصالح النواقص المذكورة من واجب 

في هذا التقرير، بهدف النهوض بالخدمة العامّة في إسرائيل، تحسين جودة حياة 

سكّانها وجودة البيئة وضمان الحقوق االجتماعيّة واالقتصاديّة لسكّان إسرائيل على 

ة، بشكل خاّص، على متابعة إصالح النواقص المدى البعيد. يؤكّد مكتب مراقب الدول

 الواردة في تقاريره، وسيستمرّ هذا التوّجه.
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