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 صفحات 5يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
نظام تنسيق مرور السكان الفلسطينيين المسؤولين من المعابر الدولية  :الموضوع 

 (جسر ألنبي ومعبر إيرز)

 :عام .0

ر ألنبي جس)فلسطينيين من المعابر الدولية يتطرق تنسيق مرور المسؤولين ال .أ
وألصحاب  VIP ,BMCللمسؤولين الفلسطينيين ذوي مكانة الـ ( ومعبر إيرز

المناصب األخرى في السلطة الفلسطينية ممن صادق عليهم منسق نشاطات 
  . الحكومة في المناطق الفلسطينية أو من ينوب عنه

طرق النظام إلى موضوع تنسيق ذوي المكانة الرفيعة في السلطة الفلسطينية يت .ب

  . نه ال يتطرق إلى إجراءات منح المكانة الرفيعةلك

سيتم . بالتنسيق المسبق ةعموما، يشترط تقديم التسهيالت لذوي المكانة الرفيع .ت

التعامل مع الشخص المسؤول الذي ال يقوم بتنسيق مروره سلفا، كما يتم التعامل 

 . مع أي مواطن آخر

المسؤولين الفلسطينيين عبر  تحديد نظام يرتب موضوع معالجة طلبات مرور :الهدف .5

  . المعابر الدولية

 :الطريقة .3

يجب أن يتم تحويل طلبات المسؤولين الفلسطينيين من قبل وزارة الشؤون المدنية  .أ
في السلطة الفلسطينية إلى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية أو إلى 

دائرة التنسيق واالرتباط في غزة، على أن يتم فحصها مقابل قائمة / اإلدارة المدنية
 .VIP\BMCأصحاب مكانة 

 :ولين الفللسطينيين من جسر ألنبيمرور المسؤ .ب

عبر جسر ألنبي دون أي فحص ودون  VIP1يجب تنسيق مرور أصحاب مكانة  (0
 . االنتظار بالدور

والمسؤولين اآلخرين عبر جسر  VIP2/BMCيجب تنسيق مرور أصحاب مكانة  (5

 . االهتمام بتقصير مدة االنتظار بالدور ومع تسهيالت في الفحص مع ألنبي

عموما، ليس من المسموح مرور الفلسطينيين عن طريق جسر ألنبي بواسطة  (3
السيارات الخصوصية، إال عند مرور الرئيس ورئيس الحكومة في السلطة 

 (. مرور منسق وبمرافقة من جيش الدفاع)الفلسطينية 

سيتم فحص الحاالت االستثنائية للمرور بواسطة المركبات ومعالجتها بصورة  (4
  . استثنائية
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 :مرور المسؤولين الفلسطينيين عن طريق معبر إيرز .ت 

فقط من معبر إيرز دون أي فحص  VIP1يجب تنسيق مرور أصحاب مكانة  (0
 . ودون االنتظار بالدور

عموما، ليست هنالك تسهيالت بالفحص أو تقصير للدور ألصحاب أية مكانة  (5

 .VIP1ما عدا الـ 

جسر )ين من المعابر الدولية تلخيص التسهيالت عند مرور المسؤولين الفلسطيني .ث

 (:ألنبي ومعبر إيرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجدر التشديد على أن قواعد تقديم التسهيالت والفحص المذكورة تكون سارية في  .4

دينة، وهي ال تمنع الجهات وفي حال غياب معلومات أمنية سلبية أو مُ عادية وقات الاأل

من التصرف وإجراء الفحص األمني بناء على اعتباراتها الخاصة في حال  األمنية

 . وجود ضرورة أمنية لذلك

تكون التسهيالت الممنوحة وفقا لما يحدده منسق نشاطات الحكومة في المناطق  .2
 . الفلسطينية من حين آلخر بالتنسيق مع الجهات األمنية

 تنسيق مسبق 
النزول إلى جسر 

 ألنبي

ختم جوازات 

 السفر

فحص 

األمتعة 

 الشخصية

في معبر 

 إيرز

 حافلة ال مواطن
االنتظار + كامل 

 بالدور 

 عادي

 عادي

 يةشخص

 هامة

 نعم

  سبارة أجرة
تقصير + كامل 

 االنتظار بالدور

 عادي

BMC عادي 

VIP2 عادي 

VIP1 

سيارة أجرة 

االستثناءات )

بموجب 

 (تصريح

انتظار في غرفة 

 VIPالـ 
 دون فحص

دون انتظار 

 ودون فحص


