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ااجررااء االحصوولل على تصرريیح لسكانن يیهھوودداا وواالسامررةة للعبوورر االى غززةة  

 

1. :عامم   

صعوودد  بعددتقرررر ووضع فصلل بيینن قططاعع غززةة وويیهھوودداا وواالسامررةة٬، ووذذلكك  2006 خاللل عامم .1
االمعاني ااألمنيیة االتي تنبع منن ذذلكك٬، االسيیاسة  كلل حماسس االى االحكمم في قططاعع غززةة٬، على

االمتابعة االيیوومم هھھھي اانهھ يیجبب تقليیصص االمعابرر بيینن منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة ووغززةة٬، االى االحدد 
.ااألددنى االضرروورريي٬، مع االتشدديیدد على االحاالتت ااالنسانيیة  

2.  سيیاسة االعبوورر بيینن يیهھوودداا وواالسامررةة ووغززةة منظظمة في ووثيیقة تنسيیقق ااعمالل االحكوومة في االمناططقق: 
بيینن االحيینن  تجدديیددهھھھاتمم يی"سيیاسة تنقلل ااألشخاصص بيینن ددوولة إإسرراائيیلل ووقططاعع غززةة" االتي يیمكنن اانن 

ووااآلخرر بحسبب االووضع االسيیاسي  مووسميیة في أأوواامرر "ووضع  تجدديیددااتتااألمني٬، بووااسططة  –
".االتصرريیحاتت  

2. : االهھددفف   

1. تعرريیفف ااجررااء يیثبتت االططلباتت وواالصالحيیاتت للمصاددقة على عبوورر سكانن يیهھوودد وواالسامررةة االى  
.وواالقططاعع قططاعع غززةة  

3. : االططرريیقة   

يیقددمم سكانن غززةة االذذيینن يیططلبوونن تصرريیحا ددخوولل منن قططاعع غززةة االى ددااخلل إإسرراائيیلل٬،   .1
مكتبب ااالررتباطط االفلسططيیني في منططقة سكنهھمم ااوو عنن ططرريیقق مكتبب  منن خالللططلبا  
االشؤؤوونن االمددنيیة٬، يیحوولل االططلبب االى مكنبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ذذوو االعالقة وويیررفع االى  
.تصارريیح في ااإلددااررةة االمددنيیة بووااسططة االجهھازز االمحووسببقرراارر مرركزز اال   

في االططلبب أأسبابب ططلبب ددخوولل ساكنن غززةة االى االقططاعع وويیررفقق االططلبب  يیتمم االتفصيیلل  .2
.عالقة تددعمهھ بووثائقق ذذااتت     

قبلل ااتخاذذ االقرراارر تفحصص االجهھة االمؤؤهھھھلة االووثيیقة لددىى االمستشارر االقضائي لمنططقة   جج. 
ووكذذلكك في محططاتت مهھنيیة تشملل منسقة االصحة٬، جهھاتت ااالمنن ووما  يیهھوودداا وواالسامررةة 
شابهھ٬، ووذذلكك بحسبب ظظررووفف االحالة كما يیجددوواا منن االصحيیح عملهھ. يیكوونن االقرراارر  
بالنسبة لقبوولل تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل ضمنن صالحيیاتت ررئيیسس فررعع قسمم  
.االعمليیاتت ااوو ضابطط تمم تأهھھھيیلهھ لهھذذاا االغررضض   

8. .ي االجهھازز االمحووسببيیتمم تووثيیقق االقرراارر على ملحقاتهھ٬، ف    

4. : االتشدديیدد   

في حالل تقدديیمم ططلباتت مستعجلة٬، ال يیكفي تحوويیلل االططلبب بططرريیقة محووسبة٬، وواانما يیجبب ااالتصالل  .1
.سرريیع بشكلل جررااءالمع قائدد مرركزز االتصارريیح منن ااجلل معالجة اا  

يیجبب االتشدديیدد على اانن االططلباتت االتي تحوولل االى مرركزز االتصارريیح تكوونن مفصلة٬، هھھھكذذاا مثال عنددما  .2
ااوو جناززةة٬، يیجبب تفصيیلل االقرراابة  ززيیاررةة مرريیضض٬، االحدديیثث عنن ططلبب ددخوولل لغررضض ززفاففيیددوورر 

في االططلباتت االتي ); االمتززووجوونن٬، االمررضى ااوو االمتووفي( مع صاحبب االمناسبة  لمقددمي االططلبب
تتعلقق بمنظظماتت ددووليیة/ مووظظفوو االسلططة االفلسططيینيیة ووررجالل ااالعمالل  االووظظيیفة االددقيیقة ووما هھھھوو  –

.سببب االخررووجج  
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