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 مةالمقدّ 

ّالسنويّ  ّّالتقرير ّمراقبّالدولة69ّلمراقبّالدولة ّاألو لّمنّتقرير ّالجزء ّهو أ

ّفيّ ّعلىّالهيئاتّالتيّخضعتّللرقابة ّإجراءاتّالرقابة ّنتائج ّعن السنوي 

ّ ين ي االقتصاد والبنية اليتناول هذا التقرير الرقابة على مجال   .2018سنة تحتيّة اللَّذ 

لتطوير الم رافق االقتصاديّة وتحسين جودة حياة المواطنين في البالد. يشكاّلن أساًسا 

 كما يتناول التقرير الرقابة على جهاز األمن الذي ُيسهم في تعزيز أمن دولة إسرائيل.

 يركّز ديوان مراقب الدولة بشكل خاّص على تنفيذ الرقابة في القضايا العاّمة والشاملة

ذات التأثير الوطنّي الواسع وذات الصلة بالعديد من الوزارات والسلطات العاّمة. يِرد في 

ّالمياهموضوع  يتناولتقرير رقابة  هذا التقرير السنويّ  ّقطاع . كما هو تخطيطّوإدارة

من أزمة. أدّت منذ أكثر من أربعة عقود معروف، فإّن قطاع المياه في إسرائيل يعاني 

يمة في الماضي إلى تشكيل لجان تحقيق رسميّة، كانت آخرها لجنة إدارته غير السل

ة. استنتاجاتها الرئيسيّ  2010 تبنّى قرار الحكومة الصادر في تشرين األوّلالتي  باين

ذ قرار الحكومة ولم تمنع حدوث المزيد سلطة المياه لم تنفّ  نتائج هذا التقرير أنّ  تُبيّن

ر سياسة "السير على سلطة المياه بشكل متكرّ ت من الضرر لقطاع المياه. لقد تبنّ 

واحد، متجاهلة  اطرعام م بعد انعكست في سياسة "فّك الحزام"والتي  حافّة الهاوية"

يات من أجل التعامل مع مختلف التحدّ  المناخ في المنطقة. اترلتغيّ  المدى البعيدةاآلثار 

ة في البالد، د الطبيعيّ الموار ، على سلطة المياه المسؤولة عن أهمّ قطاع المياهفي 

 والتوافر صداقيّةالمتوفير المياه بالجودة،  ُتتيح مستدامةاعتماد سياسة تخطيط 

للدولة.  ة كمورد حيويّ المياه الطبيعيّ مخزون كّميّة ، والحفاظ على من جهة المطلوب

 خاذ الخطوات الالزمة، كان ذلك أفضل.المياه في اتّ  سلطة تما أسرعوكلّ 
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. والرقابة عليها الصّحيّ المدن لمياه الصرف  اتّحاداتا عن تنظيم مسؤولة أيضً سلطة المياه 

ّّالمدنات حاداتّّإدارةّسلوكي اتفيّجوانبّب بيّنت الرقابة المتعلّقة الصرفّلمياه

أنّه على ضوء احتمال التلويث الكبير الذي قد ينجم ّهاتنظيموّعليهاّالرقابةّ،الصح يّ 

 أن أن تحرص علىسلطة المياه على فإّن ، الصّحيّ الصرف عن منشآت تنقية مياه 

حلول التي اللمنع التلوث الناجم عن  االستعداد المسبق نشآتهذه الم تخطيط يشمل

، ةالسكانيّ  الزيادةعات بعين االعتبار سياسة الحكومة، توقّ تحّددها، كما أّن عليها األخذ

ة. باإلضافة إلى ذلك، وضعت البيئيّ ة وتها الوطنيّ يّ هذه المشاريع وأهمّ الباهظة لتكاليف ال

التي تحول دون  المعيقاتألزمة السكن من خالل إزالة  ا إليجاد حلّ هدفً  إسرائيلحكومة 

 أنّ إلى . تشير نتائج التقرير الصّحيّ مياه الصرف لتنقية الحّل  انعدام :مثل، تطوير اإلسكان

 الصّحيّ مياه الصرف  منشآت تنقيةوتوسيع  حسينفي ت التي حدثتكبيرة التأخيرات ال

الوحدات لبناء مئات  مخطّطاتتأجيل تُسهم في  الصّحيّ لصرف ل المدنعات تجمّ  لعدد من

 .السكنيّة

 -شبكة الكهرباء- في البالدأهّم شرايين الحياة  أحد فحص في مجال البنية التحتية، تمّ 

ّالكهرباءفي التقرير الذي تناول  ّشبكة ّوصيانة شبكة الكهرباء في  تشكّل. تطوير

على  بالكهرباء. نتيجة لذلك، فإنّ  المنتظم ة لتزويد المستهلكينإسرائيل بنية تحتيّ 

في الوقت الحاضر واالحتياجات  المرافق االقتصاديّةتلبية احتياجات  الكهرباءشبكة 

ن الكبير ة في قطاع الكهرباء. بعد عقدين من التحسّ رات المستقبليّ الناشئة عن التطوّ 

إّن الوضع التحسين في بداية هذا العقد، بل  توّجهف الكهرباء، توقّب صداقيّة التزويدمفي 

بالنسبة  2016-2010 للسنواتة ة التراكميّ التكلفة الماليّ  التدهور. إنّ ببدأ  بل/ قد ساء

التي ال يتّم تزويدها من ة الطاقة يّ الزيادة في كمّ  في أعقابمستهلكي الكهرباء إلى 

على خصائص انقطاع  امليار شيكل، اعتمادً  3.5-3.3بلغت  قد العالي ضغطشبكة ال خالل

لتزويد المستهلكين بالكهرباء  ضروريّ عتبر تطوير وتجديد شبكة الكهرباء يُ . ار الكهربائيّ التيّ 

 .ة في قطاع الكهرباءظروف تنافسيّ توفّر ولضمان  بمصداقيّة واستمراريّة

تساعد في زيادة المنافسة في  قدرة ناة متطوّ اإلنترنت هو قشبكة عبر  االتّجار إنّ 

هم في خفض تكاليف ُيس. كما كما هو الحال في إسرائيل ومعزول مركزيّ سوق 

ويزداد ، نسبيًّااإلنترنت في إسرائيل مرتفع  شبكة عبر التّجارال المعيشة في البالد. معدّ 

شبكة عبر  جارتّ ل االيشكّ ع أن ، من المتوقّ 2020من سنة إلى أخرى. بحلول عام 

 .البيع بالمفرّقسوق  ٪ من إجماليّ 12اإلنترنت 
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تعامل ال عليها أنّ  اإلنترنتّشبكةّعبرّاالت جارتعاملّالحكومةّمعّ بيّنت الرقابة على

بين تطبيقه على على شركة البريد و نظام واردات قانونيّ تطبيق  بينمع فجوات 

 اإلنترنتشبكة ة المستهلك عند الشراء عبر تعزيز حماية خصوصيّ  ؛شركات الشحن

. ينبغي المحدوديّاتلألشخاص ذوي وإلزام مواقع االتّجار عبر األنترنت بأن تكون متاحة 

خاصّة في  الصغيرة مساعدة الشركات الصغيرة المصالح التجاريّةوكالة  تواصلأن 

عبر  اتّساع االتّجارمع  ميّ التعامل الحكوإّن رة. ا الحتياجاتها المتغيّ وفقً  العربيّ  المجتمع

 مستفيض نقاشبعد  ، ينبغي أن يتمّ الشخصيّ ة في مجال االستيراد اإلنترنت، وخاصّ 

، بما في ذلك اعتبارات المترتّبة عليه لهذا الموضوع ودراسة كاملة لجميع اآلثار

في  المحلّيّتين وتأثير ذلك على الصناعة والتجارة األُسر نفقات تأثيره فيالمنافسة، 

االزدهار في كافّة المرافق  من أجل تحقيقأعقاب تغيّر تركيبة االستهالك، كّل ذلك 

 .االقتصاديّة

ا في ا هامًّ تعتبر إيراداتها عنصرً وبالفعل  للتطوّرات كبيرة البريد بإمكانيّ بنك ع شركة تتمتّ 

إدارةّّفيجوانبّ خالل فحص. واستقرارها الماليّ  إيرادات شركة البريد اإلسرائيليّ 

ّبنكّالبريد قانون ل 11 رقم في تنفيذ التعديلتبيّن أّن هناك الكثير من التأخير  شركة

 أيّ  طرحلمدة خمس سنوات، من دون  ُرفض بشكل منهجّي مراًرا وتكراًراالذي  البريد

ة تطوير بنك البريد وتعزيز الخدمات إمكانيّ  التأخير اهذيقوّض . لتطوير البنك بديل حقيقيّ 

 العمليّ  بين المجالالئق الخلط غير التي تُقّدم للفئات الضعيفة، ويرّسخ الالعاّمة 

. العصرّي والتنافسيّ السوق في ا حاليًّ المتعارف عليه تنظيم لل خالًفا، الماليّ  والمجال

ّ الماليّ  يت  على وزار لتعزيز وحزم  العمل بجدّ  بريدالشركة والشركات  ، سلطةصاالتة واالت

  .اقبل خصخصته اورفع قيمته بنك البريد شركة القدرات الكامنة في

بجيش الدفاع  صلةالبالمواضيع ذات ق في مجال األمن يتعلّ  ن هذا التقرير فصالً يتضمّ 

 :جيش الدفاع اإلسرائيليّ  معاقي ومنظّمة، وزارة الدفاع اإلسرائيليّ 

ّمركزي ّ تّم فحص ّاستخبارات ّوحدة الوحدةّّ-ّاإلسرائيليّ ّالدفاعّجيشفيّة

. ة ورسم الخرائطفي مجال االستخبارات البصريّ  مميّزة نشاطاتالتي تقوم ب -9900

، لحاالت الطوارئ استعداد الوحدة المركزيّة ووحداتها الفرعيّةثغرات في  تبيّن أّن هناك

ة. الجيولوجيا العسكريّ  تنظيم مسألةفي التحاق جنود االحتياط بهذه الوحدة وتأهيلهم و

في مجال تحّمل المسؤوليّة الخطوات التي اتّخذتها الوحدة هنا بتجدر هنا اإلشادة 

 .الكاملة عن مجاالت مختلفة في جيش الدفاع اإلسرائيليّ 
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ّهاڤركامالاباتّدب ّّوتصنيعتطويرّقضيّة ق بما يتعلّ  في اتالقرار اتّخاذة عمليّ تّم فحص 

التي يختلف تطويرها وتصنيعها و األمنجهازّعةّمنّقبلّةّالمدر ّوالمركباتّالقتالي ّ

نواقص  وجودتبيّن فعن تطوير وتصنيع وسائل قتاليّة أخرى لجيش الدفاع اإلسرائيلّي. 

لوزارة  المدير العامّ  في جهاز األمن وعلى رأسهممسؤولين  من قبل اتاتّخاذ القرارفي 

تاليّة داخل جهاز الدفاع، بالنسبة إلى القرار باإلبقاء على تطوير وتصنيع المركبات الق

فحص جوهرّي  إجراءإلى القطاع المدنّي، وذلك من دون نقل هذه العمليّة األمن وعدم 

لتي بيّنتها الرقابة، تثور الشكوك على ضوء النواقص ا. ا إلى القطاع المدنيّ ملقضيّة نقله

 اجنقل مصنع اإلنتضوء نية على األفضل.  القرار خذ هوكان القرار الذي ات  حول ما إذا 

، فمن الشواكل اتبتكلفة مليار ئه في شمال البالدعادة بنامركز التأهيل والصيانة( وإ)

 تصنيع المركباتإلعادة النظر في بدائل لتطوير والالئق أن ُيصدر وزير الدفاع تعليماته 

 ستغاللاال دراسة لتتمّ ، إلى القطاع المدنيّ  هذه األنشطةنقل عة، بما في ذلك المدرّ 

 لموارد في هذا المجال.ل األمثل

ة ة العسكريّ ا في بناء القوّ ا هامًّ عنصرً  األمنّفيّجهازبرامجّالبحثّوالتطويرّتشكل 

إّن النشاط المتشعّب  ستثمر فيها سنويًّا مليارات الشواكل.إذ تُ ، وتعزيز أمنها إلسرائيل

مدار على ولوجيّة الذي نّفذته مديريّة بحث وتطوير الوسائل القتاليّة والبنية التحتيّة التكن

 أسلحةمن التزوّد بمنـظومات  اإلسرائيليّ  مكّنت جيش الدفاعقت نتائج حقّ  السنوات

تبيّنت نواقص جوهريّة في طريقة إدارة مجال البحث . ومع ذلك، متقّدمة ووسائل قتاليّة

 ة البحث والتطويرميزانيّ ب، باألساس ببرنامج التطوير األمنّي الشاملقة المتعلّ  والتطوير

مديريّة بحث وتطوير الوسائل القتاليّة والبنية  العالقات المتبادلة بينالمركزّي الشامل و

تبيّن أّن  يّتهاالتي على الرغم من أهمّ وجيش الدفاع اإلسرائيلّي  التحتيّة التكنولوجيّة

مديريّة بحث وتطوير الوسائل القتاليّة والبنية التحتيّة  بين طبيعة التماّس بين

مختلف األطراف في هذه نوايا وحسن  تُحّدد بقدر كبير وفًقا العتبارات ةالتكنولوجيّ 

مجال البحث والتطوير في الجهاز األمنّي، من ضمنها  الرقابة على كما بيّنت. لهيئاتا

ة في صياغة البرامج والرقابة عليها، وكذلك في هيئة األركان العامّ  نواقص في مشاركة

أن تعيق  النواقصهذه المركزّي. من شأن طوير منتجات البحث والتمراقبة ترويج 

ة قوّ عمليات بناء  انعدام نجاعةي إلى تؤدّ أن ، وجهاز األمنالبحث والتطوير في  نشاطات

 . .أيًضا الموارد هدرإلى  بل، جيش الدفاع اإلسرائيليّ 

، الواردة في تقاريره متابعة إصالح النواقصعلى  مراقب الدولة بشكل خاصّ  ديوانز يركّ 

جيش الدفاع  منظّمة معاقيُأجريت متابعة موّسعة ذات صلة بنشاط ، وفي هذا اإلطار

جيش الدفاع اإلسرائيلّي وتلعب معاقي مة الوحيدة التي تمثّل ، وهي المنظّ اإلسرائيليّ 
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ا ة ت تعمل لسنوات عديدة على خلفيّ المنظمة ظلّ  أنّ  تبيّن. لقد دوًرا جماهيريًّا هاّمً

أنّه باإليجاب إلى هنا أودّ أن أشير صورتها. بها وب أضراًرا ُتلحق مستمرةصراعات داخلية 

أصلحت منظّمة معاقي جيش الدفاع ، 2014عام  بشأنهاالرقابة السابق نشر تقرير منذ 

ة أن ة الحاليّ الرقاب بيّنت، . ومع ذلككشف عنها التقريرالتي اإلسرائيلّي بعض النواقص 

 تمّ إصالحها بعد. كما أنّه  لم يتمّ  الرقابة السابقة تبيّنت في إجراءاتالتي  النواقصبعض 

 ل في التقرير.، كما هو مفصّ عن المزيد من النواقص كشفال

يعملونّبإخالصّالذينّّديوانّمراقبّالدولةفيّشكرّموظ ّأ،ّينبغيّأنّوأخيًرا

ّ ّأجل ّوالرقابةمن ّالفحص ّإجراءات ّدقيقةمهني ّبّتنفيذ ّجوهري ، ّوبشكل ،ّ

يقعّذاتّصلةّوواضحة.ّة،ّناجعة،ّموضوعي ّّرقابةنشرّتقاريرّ،ّومنّأجلّونزيه

ّبّالتيّخضعتّللرقابةعلىّالهيئاتّ ّوالعمل ّالنواقصّصالحإلّنجاعةسرعة

ّالوارد ّمنّأجلّتطوير ّالتقرير ّفيّهذا ّاالقتصادالمرافقّة جودةّتحسينّي ة،

وتعزيزّةّالعسكري ّإسرائيلّّةقو ّّحياةّالمواطنينّفيّالبالد،ّاإلسهامّفيّزيادة

 .هاأمن
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