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 نظام التعامل مع طلبات استقرار  سكان قطاع غزة يف منطقة يهودا والسامرة
 

 :عام
 

السياسي يف قطاع غزة، قرر ادلسؤوؿ ادلدين تقليص حركة ادلواطنُت بُت قطاع غزة ومنطقة يهودا - على إثر الوضع األمٍت .1

عمليا، دخوؿ سكاف قطاع غزة إىل منطقة يهودا والسامرة ال يتاح إال يف حاالت إنسانية . والسامرة إىل حدىا الضروري األدىن

 .وخاصة جدا

يف إطار عدة  التماسات  مبدئية حملكمة العدؿ العليا طلبت احملكمة من الدولة عرض السياسة ادلتعلقة باستقرار سكاف قطاع   .2

 .غزة يف يهودا والسامرة

ادلسألة األساسية وضعت ُنصب عيٍت نائب وزير األمن الذي قرر أنو كلما كاف احلدث عن استقرار سكاف قطاع غزة يف   .3

منطقة يهودا والسامرة، جيب اختاذ تدابَت تقلص ذلك قدر اإلمكاف، وذلك أحرى أف يّتبع على ضوء السياسة العامة لتقليص 

أوضح نائب الوزير، أف العالقات العائلية، دبفردىا، ال تكفي كتعليل من ناحية إنسانية يستدعي االستقرار . احلركة بُت ادلنطقتُت

 . يف منطقة يهودا والسامرة

. حسب تعليمات نائب وزير األمن، مت حتديد أنظمة عمل ومعايَت لفحص طلبات االستقرار لسكاف غزة يف يهودا والسامرة  .4

.  ادلعايَت اليت ستفصل فيما يأيت، مت حتديدىا بادلوازنة بُت احلاجات اإلنسانية لسكاف غزة، وبُت ادلتطلبات األمنية

دبقتضى تقييم الوضع سياسيا وأمنيا الذي جُيرى من وقت آلخر، من احملتمل أف حيدد سقف أعلى للطلبات اليت ستعامل يف  .5

 .السنة، ومن احملتمل أيضا أف  يتوقف أو يتغَت أسلوب التعامل مع الطلبات القائمة

 
طلبات سكان غزة لالستقرار يف يهودا والسامرة 

 :اخلطوط اإلدارية لتحويل الطلبات

من ىو مسجل يف سجل السكاف - أْي )منسق أعماؿ احلكومة يف القطاعات، يفحص طلبات  قدمها سكاف غزة . .6

الذي ستحولو السلطة الفلسطينية، "( الطلب: "هبذا)الذين يطلبوف االستقرار يف يهودا والسامرة  (الفلسطيٍت كقاطن لقطاع غزة

الطلبات اليت ال حتوؿ دبقتضى ىذه . عن طريق ادلدير العاـ للشؤوف ادلدنية، مباشرة إىل منسق األعماؿ احلكومية يف القطاعات

 .اخلطوط اإلدارية، لن يتم النظر فيها بتاتا
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فقط الطلبات ادلعللة، اليت تتطرؽ بشكل مفصل لالعتبارات اإلنسانية اليت ىي أساسها، ُتضم إليها كل األوراؽ الثبوتية ادلؤيدة   .7

الطلبات غَت ادلعللة وغَت ادلبنية لن ينظر فيها . للطلب وتوثق ما ُفصل فيو، يتم فحصها من منسق أعماؿ احلكـو يف القطاعات

 .وستعاد للسلطة الفلسطينية إلدتاـ النواقص

 

 :معايري فحص الطلبات

الشرطة )الشرط ادلسبق إلجراءات إعطاء التصديق موضوع الطلب عو عدـ وجود منع أمٍت، حبسب التشخيص األمٍت   .8

 . ، سواء على ساكن غزة أو ساكن يهودا والسامرة(والشاباؾ

زوجاف، )الشروع يف إجراء إعطاء تصديق دلوضوع الطلب، تتاح فقط حينما يكوف احلديث عن وجود قرابة من الدرجة األوىل   .9

ساكن يهودا والسامرة )لسكاف يهودا والسامرة  ("أقرباء“: أي) 65أب الوالد قاصرين، أوالد قاصرين، آباء عجزة فوؽ جيل 

، والذين لديهم ظروؼ إنسانية (ادلمسجل يف سجل السكاف الفلسطيٍت كقاطن يهودا والسامرة ويسكن ىناؾ بشكل ثابت– 

 .موضوعية، على إثرىا ال يستطيعوف االستمرار يف السكن يف غزة، وتلبية مطالبهم اإلنسانية ممكنة فقط يف يهودا والسامرة

:  ، كالتايل البديلةعند توافر الشروط ادلسبقة، جيب أف ُيشمل الطلب يف إطار ادلعايَت  .10

 عونا من قريب عائلة يسكن يف يهودا يتطلب، الذي (مزمنة)ساكن غزة الذي يعاين من أوضاع صحية مستمرة  .1.01

عند احلاجة، يتم . يسكن غزة يستطيع مساعدة ادلريض (من الدرجة األوىل أو الثانية)والسامرة، وليس ىناؾ قريب آخر 

فحص حسن العالقة ومداىا القائمة بُت القريب ساكن يهودا والسامرة بالنسبة إىل حسن ومدى العالقة مع األقرباء 

 . اجلد، اجلدة، احلفيد او احلفيدة: أقرباءمن الدرجة الثانية ىم– خبصوص ىذا النظاـ . اآلخرين يف غزة

 اآلخر يسكن يف يهودا سنة، قد تويف احد والديو الساكنَُت غزة، والوالد 16قاصر من سكاف غزة مل يبلغ بعد .  .2.01

 هبذا اخلصوص، يتم فحص العالقة وحسنها بُت األب ساكن يهودا والسامرة بالنسبة إىل حسن العالقة . والسامرة

 . ومداىا مع األقرباء اآلخرين يف غزة
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يسكن غزة يف وضع دتريضي حيتاج إىل عالج ومراقبة من قريب عائلة، من ساكٍت يهودا والسامرة،  (65فوؽ )عجوز   .3.01

حسب احلاجة، يتم فحص حسن العالقة .  وال يوجد قريب آخر، من الدرجة األوىل، من ساكٍت غزة ميكن أف يساعده

 .ومداىا بُت القريب ساكن يهودا والسامرة بالنسبة إىل حسن العالقة ومداىا مع األقارب اآلخرين يف غزة

دلنسق أعماؿ احلكومة ترجيح الرأي بشأف فحص طلب االستقرار بعينو، وحسب الظروؼ العينية للطلب، حىت لو مل تكن يف   .11

أعاله، إذا كانت قرابٌة من الدرجة  8،وفقط إذا مل يكن مانع أمٍت، كما ذكر يف بند 10إطار البدائل الثالث ادلذكورة يف بند 

األوىل أو الثانية بُت الطالب وساكن يهودا والسامرة، والطلب يبدي ظروفا إنسانية خاصة على إثرىا ال ميكن دلقدمي الطلب 

ينبغي التوضيح، أف الزواج واألبوة ألوالد مشًتكُت ال تشكل، وحدىا ، ظروفا إنسانية خاصة تربر . االستمرار يف ُسكٌت غزة

 . االستقرار يف يهودا والسامرة

 .حسب احلاجة، ُيستعدى أصحاب الطلبات إىل مقابلة مع جهات تنسيق أعماؿ احلكومة يف القطاعات  .12

 : إجراء تعددي املراحل

.  منح سكٌت يف يهودا والسامرة لن يعطى تلقائيا.  .13

لساكٍت غزة الذين استجيب طلبهم باالنتقاؿ إىل يهودا والسامرة، كما ذكر أعاله، يعطى يف ادلرحلة األوىل تصريح  .1.31

مكوث لستة من الشهور، وبعدىا، دبقتضى اإليفاء بالشروط ادلقررة يف فصل ب أعالىػ يتم التمديد حسب طلب، 

 .لستة شهور أخرى

يف ادلرحلة الثانية، بعد مرور سنة من منح الًتخيص األوؿ، ودبقتضى اإليفاء بالشروط احملددة يف فصل ب أعاله، جُيدد   .13.2

. التصريح بطلب، مرة كل سنة

:  إلغاء تصرحيات ادلكوث ادلؤقتة، يتم يف احلاالت التالية .13.3

وجود مانع أمٍت من إكماؿ مكوث صاحب الطلب يف يهودا والسامرة، يلغي التصريح، ويتم تسليم بالغ  (1.3.31

 .بذلك  لصاحب التصريح
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اليت منحت التصريح، يلغى التصريح بدءا من   احلاجة اإلنسانية  إذا انتَفت (13.3.2

يوما من  30األعماؿ احلكومية، والذي ال يزيد عن  ادلوعد الذي حيدده منسق 

 .ويتم تسليم بالغ بذلك لصاحب التصريح. موعد تقرير إلغاء التصريح

هبذا اخلصوص، فإف زيارة .  لفًتة طويلة من يهودا والسامرة، يلغى التصريح ويتم تسليم بالغ بذلك  لصاحب التصريح .4.31

 . قصَتة األجل لقطاع غزة، ألسباب إنسانية استثنائية، ال تعترب عودة إىل القطاع

دبرور سبع سنوات من يـو منح تصريح ادلكوث ادلؤقت األوؿ، يتم الفحص، بطلب مالئم وحسب ادلعايَت ادلقررة يف فصل ب   .41

أعاله، إعطاء تصريح لالستقرار يف يهودا والسامرة وتغيَت العنواف ادلسجل يف نسخة ملف سجل السكاف الفلسطينيُت الذي مع 

 .اجلانب اإلسرائيلي

، الذين 12.09.2005من اجلدير بالذكر، أف  لسكاف قطاع غزة ادلاكثُت يف يهودا والسامرة، والذين دخلوا ادلنطقة قبل   .51

، أنو يتاح ذلم طلب تقليص ادلدة الثابتة يف 4019/10تسري عليهم سياسة منع اإلبعاد حسب قرار الدولة يف احملكمة العليا 

ىذا البند من أجل احلصوؿ على ترخيص للسكٌت يف يهودا والسامرة، وفقط إذا مضت ثالث سنوات من موعد تصريح 

 .ادلكوث االوؿ يف يهودا والسامرة، الذي أصدر حسب ىذا النظاـ

 


