
 

 

 

 

 
 تغييرات في اإلجراءات المتعّلقة بتنقل األشخاص من وإلى قطاع غزة

 

 2019أيلول 

السيطرة اإلسرائيلّية على إمكانيات تنقل الفلسطينّيين، يتم تطبيقها بواسطة تشريعات عسكرّية في الضّفة الغربّية وتشريعات مدنّية 
، تمت صياغة أنظمة تستخدمها السلطات اإلسرائيلّية لتقييد تنقل األشخاص ونقل البضائع التشريعاتإلى هذه استناًدا في قطاع غّزة. 

صريح منها. داخل المنطقة الفلسطينّية. كل تنقل لشخص أو سلعة مشروط بتوّجه مسبق للسلطات اإلسرائيلّية والحصول على ت
بواسطة هذه األنظمة، تسيطر إسرائيل على حرّية حركة وتنقل الفلسطينيين، وتمس بحقوقهم في الحياة العائلّية والصّحة والعبادة 

 وغيرها.

أن شتؤثر تلك األنظمة بشكل بالغ على حياة الفلسطينيين في الضّفة الغربّية وقطاع غّزة. في إطار هذه األنظمة يتم تحديد المعايير ب
، مجاالت كثيرة من ضمنها زيارة قريب عائلّي مريض، أو الخروج للمشاركة في عرٍس أو جنازة أحد أفراد العائلة؛ الخروج للتعليم األكاديميّ 

االشتراك في دورة تدريب مهنّي، أو الحصول على تصريح عمل؛ استيراد وتصدير المنتجات الحيوّية والبضائع، وغيرها. عدد األنظمة هائل، 
 بما ينسجم مع مدى السيطرة اإلسرائيلّية على نشاطات وحياة الفلسطينيين في الضّفة الغربّية وقطاع غّزة.

لحكومة منسق اعمال ا مسلك" استناًدا إلى قانون حرية المعلومات، بدأ –يشاه "چقدمتها جمعية  لتماساتافي اعقاب )بالعبرية( 
الفلسطينّية بنشر اإلجراءات في موقعه االلكتروني. من الجدير بالذكر أيًضا ان إسرائيل تسيطر على مجاالت  اإلسرائيلية في المناطق

المعايير التي تحددها إسرائيل لحركة وتنقل الفلسطينيين إلى غّزة ومنها، عن طريق معبر إيريز، صارمة عديدة دون إجراءات منظمة. 
كل تغيير في هذه المعايير يؤّثر مباشرًة على حياة الكثيرين. كل المعايير التي تحددها إسرائيل لتنقل الفلسطينيين بين غّزة جًدا. 

"، ويجري بين الحين واآلخر تحديث هذا المستند من قبل حالة التصاريحوالضّفة الغربّية وإسرائيل والعالم، تظهر في مستند تسّميه "
احيانا ال يتم تحديث اإلجراءات المنشورة في الموقع، وبالتالي، تؤدي منّسق أعمال الحكومة اإلسرائيلّية في المناطق الفلسطينّية. 

 جراءات غير المحّدثة إلى تضليل الجمهور.هذه اإل

، أجرت إسرائيل تغيرات جذرية على مستند "حالة التصاريح". تجدون في ما يلي جزًءا من التغييرات التي تم إدخالها، وهي 2019أّيار  6في 
رة في هذه القائمة ُنشرت في . التغييرات المذكو2019تعكس تحّوالت معّينة في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غّزة منذ بداية العام 

 مستند "حالة التصاريح"، إنما ال يعني ذلك بالضرورة أّنها ُطّبقت بالفعل.

 تغييرات في معايير الخروج من قطاع غّزة بهدف العالج الطبي أو زيارة قريب مريض

 م فترة تعافي(، يتم أضيف معيار ينص على أنه في حالة الخضوع لعالج طبّي مرّكب )كالعالج الكيماوّي الذي يستلز
المصادقة بشكل عينّي على منح تصريح خروج من غّزة إلى الضّفة الغربّية أو إسرائيل لفترة تصل حتى سّتة شهور. في 

 السابق، تطرقت األنظمة لطلبات خروج ليوم واحٍد فقط. 
 مؤسسات االستشفاء، أو في في إحدى  قريب مريض( )بالعبريةممن لهم -بموجب التغييرات، يستطيع سّكان قطاع غّزة

تقديم طلب للزيارة، بشرط أن يكون المريض من درجة القرابة العائلّية  –استشفاء بيتّي منوط بمتابعٍة ومرافقٍة طبّية 
 األولى.

 

 

https://gisha.org/ar/legal/procedures-and-protocols/
https://gisha.org/ar/legal/2566/
http://www.cogat.mod.gov.il/ar/services/Procedure/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD.pdf
https://gisha.org/legal/10295


 تغييرات في معايير خروج سكان غّزة إلى خارج البالد

 تصريح لسفر سكان غزة إلى خارج البالد عبر معبر إيريز ومن ثم معبر ألنبي. اآلن، نظرًيا، ال  100إلغاء الحصة المكونة من  تم
 يوجد تحديد لعدد التصاريح الممنوحة لسكان غّزة للسفر خارج البالد، والتي يمكن استصدارها بما يخضع لألنظمة اإلسرائيلّية.

 وج سكان قطاع غّزة، ممن يطلبون السفر خارج البالد ألهداف شخصّية، ليست من األهداف اشترطت األنظمة السابقة خر
تلزمه بعدم العودة إلى قطاع غّزة مّدة  وثيقٍة )بالعبرية( المصادق عليها ضمن المعايير الضّيقة، بتوقيع مقّدم الطلب على

وبشرط الخضوع لفحٍص أمنّي عينّي. بحسب التغييرات، سيبقى هذا الشرط على ما هو عليه، لكن تم تقليص  عام على األقل،
 فترة منع العودة إلى نصف عاٍم بداًل من عاٍم كامٍل.

  .أضيف معيار يسمح لألكاديميين والمعلمين في غّزة بتقديم طلبات للخروج بهدف المشاركة في دورات مهنّية خارج البالد 
 توسيع معايير سفر الطاّلب والطالبات الحاصلين على منح دراسّية إلى خارج البالد: يمكنهم اآلن تقديم طلٍب لخروج زوج/ة  تم

 وأبناء الحاصل/ة على المنحة لمرافقتهم.
 .توسيع المعايير بحيث ُيسمح بسفر األكاديمّيات/ين من غّزة خارج البالد لدراسة المجاالت الهندسّية والفنّية 

 

 تغييرات في معايير الخروج من غّزة للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات عمل

  توسيع معايير مشاركة سّكان غّزة في مؤتمرات ُتعقد داخل إسرائيل أو في الضّفة الغربّية. وبعد أن كان تقديم هذه
اقة، المياه والصرف الطلبات ممكًنا ألصحاب المهن الزراعّية والطبّية فقط، بات ممكًنا للعاملين في مجاالت الط

 الصحّي، التكنولوجيا واالقتصاد. 
  توّسعت معايير خروج سّكان غّزة للقاءات العمل في إسرائيل والضّفة الغربّية. في السابق، كان تقديم الطلب محصور

مكن أن بالجهات الحكومّية وكبار رجال األعمال في مجاالت الطاقة، المياه واالتصاالت. بحسب المعايير الجديدة، يُ 
يتقّدم بالطلب أصحاب المهن في مجاالت الصّحة، جودة البيئة، كما المسؤولين في المجال االقتصادّي )ممن ليسوا 
رجال أعمال من المجال المصرفّي، السياحّي، التأمينات، االتصاالت والتكنولوجيا(. كما تم زيادة حصة تصاريح لقاءات 

 تصريح. 100ترة ذاتها، إلى تصريٍح ساري المفعول في الف 70العمل من 

 

 تغييرات في معايير دخول وخروج التّجار من وإلى قطاع غّزة

  تصريح لتّجار فلسطينيين مواطني إسرائيل، أصبحت تشمل أيًضا فلسطينيي شرق القدس  500الحصة المكونة من
 حملة اإلقامة اإلسرائيلّية.

 حة لسكان غزة كانت لفترٍة أقصاها ثالثة شهوٍر للتجار فوق في السابق، بموجب نص المعايير، تصاريح التّجار الممنو
 .25. المعايير الجديدة تتيح منح تصاريح مدتها حّتى ستة شهور لتّجار فوق سن 30سن 

 

 تغييرات في معايير خروج ودخول موّظفي المنّظمات الدولّية من قطاع غّزة وإليه

 ت دولّية معترف بها إلى إسرائيل والضّفة الغربّية وخارج البالد توسيع معيار تنّقل سّكان غّزة الموّظفين في منّظما
فقط بأن يقّدموا  28-25. في السابق، سمحت المعايير للموّظفين في سن 24بحيث يشمل كل الموّظفين فوق سن

ته تصريح ساري المفعول في الوقت ذا 550طلًبا للخروج. كذلك تم زيادة عدد التصاريح المخصص لهذا المعيار إلى 
 في السابق(. 450)بعد أن كانت 

  عاًما، ومخصص لها  24حّتى  18معيار جديد يسمح بتقديم طلب لموظفي المنّظمات الدولّية من قّطاع غّزة من سن
 تصريح. 550تصريح ساري المفعول، وهي جزء من الـ  100

 متفّرقات

https://gisha.org/ar/updates/4774/


  لى الضّفة الغربّية )في السابق شمل التصريح إسرائيل ، لرحلٍة إ15تم توسيع المعيار لخروج الطالب من قطاع غّزة، تحت جيل
 فقط(. 

  ،تم تحديد إطار زمني لإلصدار تصريح خروج من غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في جنازة قريب عائلي من الدرجة األولى
 وذلك حتى أسبوع من موعد الجنازة. في السابق لم يكن هنالك مدة محددة لتصريح من هذا النوع.

  التي نشر في أيار  وثيقة "حالة التصاريح"المعيار الذي يتطرق إلى خروج الصحافيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ألغي من
آب، وجاء فيه أن صحافيين وإعالميين بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل  27، وتمت إعادته في الوثيقة التي تنشرت في 2019

كان ُيسمح لصحافيين من سّكان قطاع غّزة، ممن يعملون في ها. في السابق للقاءات مع وكاالت األنباء التي يعملون ب
وكاالت أنباء عالمّية أو وسائل صحافّية لها مكاتبها في إسرائيل ومسّجلة في نقابة الصحافيين الحكومّية، بأن يخرجوا من 

 غّزة بهدف المشاركة بدورات مهنّية، لقاءات عمٍل، أو لتلّقي جائزة صحافّي. 

 
 


