هموكيد -مركز الدفاع عن الفرد ونقابة معا العمالية
التغيير الذي اعلنت عنه وزارة الداخلية على إثر اإللتماس الذي قدماه المؤسستان ليس كافيا.

يجب إيجاد حال فوريا لمشكلة اإلزدحام والظروف غير اإلنسانية أمام مكتبي الداخلية والعمل في القدس
الشرقية
في جلسة محكمة العدل العليا التي عقدت يوم  15.3.2018لبحث اإللتماس الذي قدمه كل من هموكيد -

مركز حقوق الفرد ونقابة معا العمالية ،وجه قضاة المحكمة العليا إنتقادا الذعا على الظروف غير اإلنسانية

والصعبة ولساعات اإلنتظار الطويلة التي يتعرض لها سكان القدس الشرقية في مدخل مكتبي الداخلية والعمل في

المدينة .وفي أعقاب ذلك حثت المحكمة السلطات على إيجاد "حلول إبداعية" للوضع في مدة اقصاها ثالثة
شهور.

الجدير ذكره إن السكان الفلسطينيون في القدس لهم الحق بالحصول على خدمات الداخلية في وادي الجوز في
القدس الشرقية فقط – بينما يتمكن أي مواطن إسرائيلي من التوجه الى أي مكتب داخلية في البالد الذي يريده.

لذلك طرحت المحامية عبير جبران-دكور ،التي مثلت الملتمسين في القضية أمام المحكمة ،عدة حلول ممكنة
وذلك على ضوء التأخير في إيجاد حال جذريا لإلزدحام .ومن الحلول التي تم طرحها أمام المحكمة كانت
اإلمكانية بان يتم فتح مكاتب الداخلية في البالد امام سكان القدس الفلسطينيين كي يصدروا هويات او وثائق
السفر (ليسي باسي) وبذلك يتم تخفيف الضغط ولو مؤقتا على أبواب مكتب الداخلية في القدس.

بعد توجهات عديدة من قبل هموكيد  -مركز حقوق الفرد ونقابة معا في اطار االلتماس ,هذا باالضافة لتقديم

إلتماس اخر بواسطة المحامي يهوشوع شوفمان باسم جمعية حقوق المواطن ,أعلنت مصلحة المواطنين والهجرة
في و ازرة الداخلية يوم  2018/5/13بانها ستفتح ابواب كافة مكاتب الداخلية في البالد امام سكان القدس الذين

يرغبون في تجديد وثيقة سفر الكترونية شرط ان يأتوا بهويات سارية المفعول ووثيقة سفر قديمة التي تم إصدارها
خالل السنوات السبع األخيرة ،علما بان هذا الترتيب سيكون فعاال لغاية نهاية عام .2018

هذا التعديل هو بمثابة حال جزئيا جدا ,إذ إنه غالبية الخدمات األساسية التي تقدم لسكان القدس ليست مشمولة

بها  -وهذا ال يشمل أيضا إصدار وثيقة سفر اولى.

هموكيد  -مركز حقوق الفرد ونقابة معا العماليه سوف يستم ارن بقيادة المعركة القضائية وذلك حتى إيجاد حال
جذريا لمشكلة اإلزدحام والظروف غير اإلنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيين أمام مدخل عمارة الداخلية
ومكتب العمل في وادي الجوز في القدس الشرقية.
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