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اجراء فحص طلبات دخول لفلسطينيين من سكان غزة لغرض اجراءات 
 قضائية في اسرائيل

 
 

الهدف 

منظمة حماس تسٌطر على قطاع غزة، وهً منظمة ارهابٌة وضعت لنفسها هدفا ابادة  .1

على . دولة اسرائٌل، وهً تقوم بتنفٌذ اعمال عدائٌة من قطاع غزة تجاه دولة اسرائٌل

السٌاسً، هً – هذه الخلفٌة، فإن سٌاسة دولة اسرائٌل النابعة من الوضع االمنً 

 . السماح بدخول سكان قطاع غزة الى اسرائٌل فقط فً الحاالت االنسانٌة الشاذة

نظرا لهذه السٌاسة، جاءت هذه االجراءات من اجل تنظٌم طرٌقة التعامل مع سلطات  .2

الدولة اثناء توجه سكان قطاع غزة من اجل الدخول الى اسرائٌل بغرض اجراءات 

وذلك من منطلق اعتراف بتعقٌد معالجة هذه الطلبات والحاجة الى . قضائٌة تجري فٌها

التنسٌق بٌن مكتب التنسٌق واالرتباط غزة، وهً الهٌئة المخولة للسماح بدخول من هذا 

النوع، وبٌن الجهات االمنٌة، نٌاٌة الدولة ونٌابات االلوٌة، الذٌن ٌلزم موقفهم المهنً من 

 .اجدل اتخاذ القرار فً الطلبات المذكورة

عام 

ٌتم فحص طلبات سكان قطاع غزة للدخول الى دولة اسرائٌل لغرض اجراءات قضائٌة  .3

فً اطار السٌاسة العامة لدولة اسرائٌل بما ٌتعلق بدخول سكان قطاع غزة الى 

 .االمنً- اراضٌها، كما ٌتم تحدٌدها بٌن الحٌن واآلخر بحسب الوضع السٌاسً 

اثناء فحص الطلب ٌتم االخذ بالحسبان الظروف الخاصة واعتبارات ذات عالقة ٌمكن  .4

 .  ان تنشأ من خالله

دون االنتقاص من شمولٌة ما ذكر اعاله، ٌتم فحص الطلبات بحسب هذا االجراء،  .5

 :بحسب المعاٌٌر التالٌة

. عدم وجود منع امنً وجنائً معٌن . أ
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امكانٌة ان منع دخول المواطن ستؤدي الى احباط االجراء القضائً او التضرر . ب

 .به، فً هذا السٌاق سٌؤخذ بالحسبان المرحلة الموجود بها االجراء القضائً

خالل فحص هذه . وجود ظروف انسانٌة شاذة، تبرر انحٌازا عن السٌاسة العامة . ج

 :الظروف، ٌتم فحص مجمل الظروف ذات العالقة بما فً ذلك

 .الظروف التً حدثت بها الحادثة موضوع الدعوى (1

 .نوع ونطاق الضرر الذي تم التسبب به للمدعً واالجراءات المطلوبة (2

االطراف فً االجراء، وحٌث ال ٌكون المدعً هو المتضرر المباشر بنفسه  (3

 . العالقة بٌنه وبٌن المتضرر المباشر– 

. ظروف انسانٌة شاذة تتعلق بتنفٌذ االجراء ونتائجه (4

لغرض هذا االجراء، مثال على حالة انسانٌة شاذة، حٌن ٌدور الحدٌث عن 

دعوى الشخاص متعلقٌن بشخص قتل فً حادثة موضوع الدعوى، وقطع 

مصدر رزقهم، لكن الحدٌث ٌدور عن شخص اصٌب جسدٌا بشكل شدٌد 

 .وفً اعقاب ذلك واجه ضائقة خطٌرة

طرٌقة معالجة الطلب 

مثل كل طلب دخول من قطاع غزة الى اسرائٌل، على المتوجه تحوٌل الطلب بحسب  .6

. القنوات المتبعة، لواسطة اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة وبحسب اعتباراتها

يوضح، ان الطلبات التي ال يتم تحويلها من قبل اللجنة المدنية  من اجل ازالة الشك

الفلسطينية لن يتم فحص موضوعها، اال اذا حدثت ظروف خاصة تتعلق بأداء اللجنة 

 . التي تمنع المواطن من التوجه اليها

فً حال وجود منع لتحوٌل الطلب بواسطة اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة، ٌتم تحوٌل الطلب  .7

مباشرة الى مكتب التنسٌق واالرتباط غزة، مع تفصٌل االسباب التً منعت تحوٌله 

.  لواسطة اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة
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ٌتم تحوٌل الطلبات فً الموعد االول الممكن، وبشكل عام، عند عدم وجود تعلٌالت  .8

 ٌوم من موعد دخول المواطن 90خاصة، الطلبات التً ٌتم الحصول علٌها قبل اقل من 

. الى اسرائٌل لن تتم معالجتها

على الطلب ان ٌشمل كل التفاصٌل الالزمة لغرض فحص الطلب، دون االنتقاص من  .9

 :شمولٌة ما ذكر، على المتوجه ان ٌشمل على االقل التفاصٌل التالٌة

 ;تفاصٌل سكان غزة الذٌن ٌطلب دخولهم، بما فً ذلك تفاصٌل اتصال كاملة . أ

تفاصٌل االجراء القضائً، بما فً ذلك رقم االجراء، المحكمة التً ٌجري بها،  . ب

القاضً الذي تجري امامه، المرحلة التً وصلت الٌها االجراءات القضائٌة 

 ;وموضوع االجراء القضائً

 ;نوع االجراء واالجراءات المطلوبة ضمنه . ت

 ;تفاصٌل المحامً الذي ٌعالج االجراء القضائً . ث

 ;هل دولة اسرائٌل طرف فً االجراء القضائً . ج

االطراف المضادة فً االجراء القضائً، بما فً ذلك / من هو ممثل الطرف . ح

 ;تفاصٌل اتصال كاملة

 الحاجة الحقٌقٌة لدخول اولئك السكان من قطاع غزة لغرض االجراءات القضائٌة . خ

فً الموعد المطلوب، من خالل التطرق الى (, بالنسبة لكل شخص ٌطلب دخوله)

 ;المرحلة التً وصل الٌها االجراء

 (;بالنسبة لكل شخص ٌطلب دخوله )ضرورة الدخول لمواصلة اجراءات قضائٌة . د

بدائل تم فحصها الدارة االجراءات القضائٌة دون الدخول الى اسرائٌل، اذا تم  . ذ

 ;فحصها، واالسباب التً تم رفضها بسببها

ظروف اضافٌة تبرر الموافقة على الطلب، مع التشدٌد على الظروف االنسانٌة  . ر

 ;الشاذة

الوضع االقتصادي للمدعً والتطرق الى موضوع هل ثمرات الدعوى اذا تم  . ز

. الفوز بها ضرورٌة من اجل وجوده االقتصادي
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. التفاصٌل المذكورة لن تتم معالجته الطلب الذي ال ٌشمل كل 

 

 

على المتوجه ارفاق مجمل الوثائق ذات العالقة المطلوبة لغرض دعم الطلب، بما فً  .01

بما فً ذلك قرارات فً موضوع تحدٌد موعد  )ذلك كتاب االدعاء وقرارات المحكمة

(. الجلسات ونوع النقاش

مع استالم الطلب من اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة، ٌقوم مكتب التنسٌق واالرتباط غزة  .11

. بفحص الطلب فحصا اولٌا

اذا كان : مثل )اذا اتضح من الطلب، انه ال توجد ظروف تبرر المصادقة على الطلب .21

ٌرفض مكتب (, واضحا من التوجه نفسه ان الدخول غٌر مطلوب لالجراءات القضائٌة

 .التنسٌق واالرتباط غزة الطلب دون أي اجراء اضافً

اذا اتضح بعد فحص اولً للتوجه ان هنالك حاجة لفحص اساسً، ٌحول مكتب التنسٌق  .31

فً حال كانت الدعوى ضد الدولة، لٌد  )واالرتباط غزة الطلب لتطرق الطرف المقابل

المدعً من قبل نٌابة الدولة، وفً حال كان الطلب ضد جهة خاصة، الى محامً 

 (.  الطرف المقابل

 ٌوما، إال فً حال وجود ضرورة لتسلٌم 20ٌتم تسلٌم تطرق الطرف المقابل خالل  .41

ٌشمل التوجه كل التفاصٌل المتعلقة باالجراءات القضائٌة، . التطرق فً موعد اسرع

التً ٌمكن ان ٌكون لها تاثٌر على فحص الطلب، فً هذا االطار، ٌتم تحوٌل التطرق 

الخاص بالنسبة لكل شخص ٌطلب دخوله، دون االنتقاص من شمولٌة ما ذكر ٌشمل 

 : التطرق

 .تطرق لالدعاء المفصل فً التوجه . أ

تطرق لضرورة الدخول الى اسرائٌل لغرض االجراءات القضائٌة، بما فً ذلك  . ب

تطرق الى بدائل ممكنة الدارة االجراءات القضائٌة دون الدخول وتطرق الى 

 . المرحلة الموجودة فٌها االجراءات القضائٌة

تطرق الى ظروف تتعلق بالدعوى والحالة، مع التشدٌد على ظروف انسانٌة تبرر  . ت

.  قبول الطلب
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بعد الحصول على التطرق، ٌحول مكتب التنسٌق واالرتباط غزة الطلب، ردود الفعل  .51

وكل التفاصٌل ذات العالقة الموجودة بحوزته الى قسم التعوٌضات فً جهاز االمن فً 

التً تبدي رأٌها حول موضوع هل منع دخول الشخص (, مدنً )نٌابة لواء تل ابٌب

ٌتم تسلٌم هذا التطرق خالل . سٌؤدي الى احباط االجراء القضائً او التسبب بضرر له

على خلفٌة هذا .  ٌوما، إال فً حال وجود ضرورة تلزم تسلٌمه فً موعد اقصر20

 ٌوما، وٌحدد هل 15التطرق، ٌقوم مكتب التنسٌق واالرتباط غزة بفحص الطلب خالل 

الدخول ضروري لغرض ادارة االجراءات القضائٌة، اذا تقرر ان الدخول لٌس 

 . ضرورٌا لغرض االجراءات القضائٌة، ٌرفض مكتب التنسٌق واالرتباط غزة الطلب

اذا تقرر ان الدخول ضروري لغرض ادارة االجراءات القضائٌة، ٌقوم مكتب التنسٌق  .61

جهاز االمن العام والشرطة،  )واالرتباط غزة بتحوٌل الطلب لفحص الجهات االمنٌة

 . ٌوما15التً تقدم موقفها خالل (, بحسب توجٌهاتها، كما ٌتم تحوٌلها بٌن الحٌن واآلخر

على دخول الشخص الى اسرائٌل، ٌتم رفض ( امنً او جنائً )فً حال وجود منع .71

 .الطلب من قبل مكتب التنسٌق واالرتباط غزة

على  17 اذا كان الدخول ضرورٌا لغرض االجراءات القضائٌة، وال مانع بحسب البند .81

دخول الشخص الى اسرائٌل، ٌقوم مكتب التنسٌق واالرتباط غزة بفحص الطلب بحسب 

 . ٌوما اضافٌة15 اعاله، وٌتخذ القرار خالل 5المعاٌٌر المفصلة فً البند 

ٌتم تحوٌل الجواب الى المتوجه بحسب القنوات المتبعة، بواسطة اللجنة المدنٌة  .91

الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة، طالما تم تحوٌل التوجه من قبل الجهة ذات العالقة باالجراء 

القضائً الى المركز االنسانً فً مكتب التنسٌق واالرتباط غزة، ٌتم تحوٌل االجابة 

 . عن طرٌق نفس المركز االنسانً الى المتوجه

 . ٌقوم مكتب التنسٌق واالرتباط بحتلنة الجانب الفلسطٌنً حول قراره .02
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تخطيط تدفق 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

توجه مواطن من قطاع غزة الى اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة او 
فً حال وجود منع على  )مباشرة الى مكتب التنسٌق واالرتباط

 (تحوٌلها بواسطة اللجنة الفلسطٌنٌة

 تحوٌل الطلب من قبل اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة او جهة اخرى
( فً حال وجود منع على تحوٌلها بواسطة اللجنة الفلسطٌنٌة)

ٌوما قبل  90 على االقل )الى مكتب التنسٌق واالرتباط غزة

 (الموعد المطلوب

  ٌوما15فحص جهاز االمن العام وشرطة اسرائٌل خالل 

فحص اولً منة قبل مكتب التنسٌق واالرتباط، فحص وجود 
 ظروف انسانٌة شاذة كل التفاصٌل والوثائق بما فً ذلك

تحوٌل الطلب لتطرق نٌابة لواء تل ابٌب او محامً الطرف 
 . ٌوما20المقابل، رد الفعل ٌعطى على االكثر خالل 

تحوٌل لتطرق قسم التعوٌضات فً جهاز االمن فً نٌابة لواء 
ٌعطى رد الفعل (. من قبل مكتب التنسٌق واالرتباط )تل ابٌب

 . ٌوما20على االكثر خالل 

قرار مكتب التنسٌق واالرتباط، بعد الحصول على تطرق بما 
ٌتعلق بموضوع هل منع الدخول الى اسرائٌل سوف ٌحبط 

  ٌوما15خالل - االجراءات القضائٌة

  رفض الطلب واعالم الجهة المتوجهة

المصادقة على الطلب، اعالن للجهة المتوجهة واصدار 
  ٌوما15خالل – تصرٌح دخول الى اسرائٌل لموعد النقاش 

 هنالك حاجة لفحص اساسي

 ال توجد حاجة للخروج الدارة االجراءات

الدخول ضروري لغرض 
 االجراءات القضائية

الدخول غير ضروري لغرض 
 االجراءات القضائية

ال توجد 
 مالحظات

 اعتراض
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