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۱ 
 

 

يضع  األسبوعية جلستها انتهاء عقب اإلسرائيلية لحكومةبيان ل

 واملناطق السكنية التجمعات املستعمرات يف الضفة الغربية ضمن

 املعيشة جودة وحتسين بالرعاية ىلوْاألَ

٤/٨/٢٠١٣.P0F
*
P ]مقتطفات[ 

 

[.......] 

 بالرعاية وْىلاألَ واملناطق السكنية التجمعات قائمة حتديد الوزراء جملس قرر[....] 

 :اآلتية األهداف لتحقيق مسعى يف الوطنية

 يف املقيمين السكان نسبة وزيادة الدولة ربوع يف السكاين التوزيع على التشجيع ـ

 .احلدودية أو احمليطية املناطق

 .الفرص تكافؤ حيث من أبيب تل ولواء بالرعاية وْىلاألَ املناطق بين الفجوات تقليص ـ

 .للدولة األمنية ـ املدنية املناعة تعزيز ـ

 .الوطنية بالرعاية وْىلاألَ السكنية التجمعات يف املعيشة جودة حتسين ـ

 بالرعاية وْىلاألَ املكانة على السكنية التجمعات حصول بأحقية االعتراف تقرر وعليه

 :األقل على اآلتية املعايير أحد تلبيتها شرط

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية :املصدر *

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes040813.aspx 
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 املؤشرات بين يدمج متكامل ملؤشر تبعاً تعريفها يجري حيث: احمليطية املناطق ـ

 .اهامشيته درجة على بناء احمللية السلطات توزيع مؤشر وبين واالجتماعية االقتصادية

 يف مباشرة الواقعة السكنية التجمعات وتشمل: للحدود احملاذية السكنية التجمعات ـ

 ٧و اللبنانية احلدود من كيلومترات ٩ أقصاها مسافة على وقوعها بمعنى املباشر التهديد مرمى

 .غزة بقطاع احمليط األمني السياج من أو خرىاألُ احلدود خط من كيلومترات

 تتعرض والسامرة يهودا يف مستوطنات وتشمل: للتهديدات اخلاضعة السكنية التجمعات ـ

 .األمنية الدوائر معايير حسب التهديد مستويات ألعلى

 .إنشائها على سنوات ١٠ فترة تمضِ مل التي: اجلديدة السكنية التجمعات ـ

 أقصاها مسافة على الواقعة السكنية التجمعات أي: للسياج احملاذية السكنية التجمعات ـ

 .غزة بقطاع احمليط األمني السياج من أو الدولية احلدود من كم ١

 .احلدود بمحاذاة لها التابعة السكنية التجمعات نصف تقع التي اإلقليمية ا�الس ـ

[.......] 

 ٣١ يوم حتى وحتديداً سنوات ٣ بالرعاية وْىلاألَ باملناطق اخلاص القرار مفعول ويسري

 املمنوحة باملزايا عام نصف كل علماً الوزراء رئيس احلكومة أعضاء سيحيط كما ـ ٢٠١٧/ ٧/

 .بالرعاية وْىلاألَ للمناطق

[.......] 

 غيرها دون املناطق أو التجمعات لبعض الوطنية بالرعاية وْىلاألَ صفة منح قرار ويستند

 احمليطية املناطق تعريف خالله من يمكن املركزية اإلحصاء دائرة وضعته متكامل مؤشر على

 معايير على بناء بدورها تقاس التي( املنطقة هامشية درجة بين املؤشر ويدمج. دقة أكثر بصورة

 االقتصادي مستواها وبين السكني التجمع أو) السكان وعدد اجلغرايف املوقع ومنها خمتلفة
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 ونسبة للسكان العلمي التحصيل متوسط ومنها معايير جملة وفق حتديده اجلاري( االجتماعي

 احلكومة قرار ينطلق كما). إلخ..املتدنية/  العالية األجور أصحاب ونسبة العمل سوق يف املشاركة

 اإلقرار مزايا من سيستفيدون الذين السكان لعدد جتاوزه يمكن ال عددي سقف حتديد ضرورة من

 يعادل ما السكان هؤالء عدد جمموع يتجاوز أالّ تقرر حيث السكنية، جتمعاتهم رعاية بأولوية

 .الدولة سكان) ربع% (٢٥

 املناطق تشمل التي الوطنية بالرعاية وْىلاألَ للمناطق خريطة وضع تقدَّم ما على بناء وتم

 .يزراعيل مرج ،ةطبري بحيرة السبع، بئر عكا، صفد، اجلوالن، هضبة: التالية

[.......] 


