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 إجراء تنسٌق معبر الشخصٌات المهمة فً معبر جسر النبً

: عام .1

جسر النبً  هو معبر دولً ٌدار من قبل سلطة المطارات وناشط  .أ 
  (عدا ٌوم الغفران وعٌد االضحى )بشكل عام خالل أٌام السنة 

والمعبر . وٌستعمل كمعبر مواطنٌن من القدس الشرقٌة واألجانب 
 . الوحٌد الشرعً لعبور سكان ٌهودا والسامرة وقطاع غزة

 

إجراء معالجة  تحدد فً اتفاقٌة المبادئ مع السلطة الفلسطٌنٌة .ب 
خالل أحداث الشغب . لشخصٌات هامة أثناء عبورها لجسر النبً

تقرر إلغاء المركز الذي منح للسلطة الفلسطٌنٌة وتم تحدٌد المراكز 
ٌشمل االشخاص المهمٌن  )VIP2 وإجراء( نوعٌة )"VIP1: التالٌة

(. VIP2-وأل

هذا اإلجراء ٌتطرق إلى مجمل إجراءات تنسٌق الشخصٌة الهامة ،  .ج 

ٌشمل إجراءات تنسٌق مقابل جهات المعبر ذات العالقة بعبور 

  .الشخصٌات الهامة

: تعرٌفات ذات عالقة .2

. العبور من األردن إلى ٌهودا والسامرة – توجه الدخول .أ 

 .العبور من ٌهودا والسامرة إلى االردن  –توجه الخروج .ب 

فً هذا اإلجراء ٌشمل الوزراء ، أعضاء مجالس " – نوعٌة / "VIP1 إجراء .ج 

حكومٌة فلسطٌنٌة، كبار فً أجهزة األمن الفلسطٌنٌة ورجال أعمال كبار جدا 

من خالل االنتظار " دون فحص" العبور.بحٌث ٌستحق حق تملك هذه المناصب 

 . فً غرفة الشخصٌات الهامة فً قاعات االنتظار

ٌشمل هذا اإلجراء رجال أعمال وكبار فً الحكومة الفلسطٌنٌة  – VIP2 إجراء .د 

بحٌث أن اإلجراء ٌستحق المواطن  ،  الذٌن تم تشخٌصهم من قبل خدمات االمن

العبور بواسطة سٌارات أجرة دون دفع ومرافقة منظم فً قاعة العبور عن طرٌق 

 .دون القدرة على تنفٌذ الفحص العمٌق " ربط األدوار " ءإجرا
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ٌتم فً هذا اإلجراء تنسٌق رجال االعمال بشكل خاص  – إجراء شخصٌة هامة .ه 

ودون الحاجة إلى شخص جهات بمصادقة تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق 

عدا أنه , VIP2 بحٌث ٌكون العبور مشابها إلجراءات العبور فً إجراءاألمن 

 .تنفٌذ فحص عمٌق لدى المسافرٌمكن 

غرفة القٌادة التً تدار من قبل رٌشت وتشمل النشاطات الجارٌة  – غرفة القٌادة .و 

 .فً المعبر بٌن كل الجهات الناشطة

 :الطرٌقة .3

ٌتوجه المواطن بطلب تنسٌق عبوره بحسب اإلجراء المطلوب إلى   .أ 

الفرعً بحسب عمله والهٌئة التً \ مكتب التنسٌق واالرتباط اللوائً 

توجه إلٌها توجه الطلب للمصادقة من قبل قسم القوى البشرٌة فً 

 . اإلدارة المدنٌة فً ٌهودا والسامرة

كل مواطن ٌصادق على عبوره بحب اإلجراء الذي لٌس عادٌا ٌتم  .ب 

تغذٌة مالحظة فً جهاز معلومات الحجر المتدحرج فً معلومات 

\ عن مواطن بحسب طرٌقة ٌتم تحدٌدها من قبل قسم القوى البشرٌة 

  .تنسٌق األعمال وذلك ٌوم التنسٌق ولٌس بعد العبور

بالمقابل ٌتم إدخال تفاصٌل تنسٌق للمواطن فً جهاز تنسٌق  .ج 

. الشخصٌات الهامة

 :تفاصٌل الطرٌقة .4

\ المواطن أو المكتب الفلسطٌنً من قبله ٌتوجه إلى مكتب التنسٌق اللوائً  .أ 

الفرعً المعالج قٌادة اإلدارة المدنٌة بطلب تنسٌق المواطن فً أحد 

إجراءات الشخصٌات الهامة والجهة المعالجة تحول الطلب إلى قسم القوى 

  .المحوسبة 

إذا تمت المصادقة على طلب المواطن قطع معبر النبً فً التارٌخ  .ب 

المطلوب ٌتم تنفٌذ التنسٌق من قبل القوى المحوسبة فً اإلدارة المدنٌة فً 

 :واحدة من الطرق التالٌة

  - تنسٌق مسبق لشخصٌات هامة (1
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ٌغذي مركز التصارٌح تنسٌق للمواطن فً جهاز تنسٌق  .أ 

 . الشخصٌات الهامة

ٌقوم مكتب التنسٌق بطباعة قائمة ٌومٌة باالعتماد على قوائم  .ب 

الشخصٌات الهامة فً جهات تنسٌق الشخصٌات الهامة 

 :وتحول القائمة عند افتتاح الوردٌة إلى الجهات التالٌة

تحول قائمة تشمل   -غرفة قٌادة جسر النبً (1)

فقط المتوقعة  "األنواع"تركٌز مجمل عبور 

 .لهذا الٌوم

تحول قائمة تشمل   -خروج\ منظم دخول  (2)

الشخصٌات الهامة من  تركٌز مجمل عبور

 . مجمل اإلجراءات بحسب توجهات العبور

ٌتم تحوٌلها بحسب الحاجة   -قوائم للحتلنة (3)

  والجهات األمنٌة فً المعبر 504غلى تمثٌل 

 . بشكل ٌدوي\ بواسطة الفاكس

 

  - تنسٌق الشخصٌات الهامة ٌوم العبور (2

فً حال وخالل ٌوم العمل أضٌفت تنسٌقات خاصة  .أ 

لشخصٌات هامة ٌتم حتلنة التنسٌقات فً جهاز تنسٌق 

الشخصٌات الهامة كتنسٌق شاذ وبالمقابل تتم حثلنة 

  .المكتب عن طرٌق تقرٌر مٌدانً 

ٌطبع ضابط مكتب التنسٌق المناوب التنسٌقات وٌوزعها  .ب 

:   بشكل فوري إلى الجهات التالٌة

ٌتم تحوٌل القائمة  -غرفة قٌادة جسر النبً  (1)

" األنواع" التً ٌتم فٌها تركٌز عمل عبور 

 .فقط المتوقعة لهذا الٌوم
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ٌتم تحوٌل القائمة   -خروج\ منظم دخول  (2)

الشخصٌات  التً ٌتم فٌها تركٌز عمل عبور

الهامة بمجمل اإلجراءات بحسب توجهات 

. العبور

 -  التشدٌد عند تنسٌق الشخصٌات الهامة .5

ٌجب التأكد من أن الشخصٌة الهامة التً عنوانها فً –  تنسٌق سكان غزة .أ 

غزة ٌحمل جواز سفر ساري المفعول أو بالمقابل تصدٌق تنسٌق  للعبور 

رئٌس قسم \ من قبل مكتب االرتباط فً غزة )بواسطة بطاقة خروج 

بهذا  (المدنً فً حال أن مركز حٌاة المواطن فً ٌهودا والسامرة التنسٌق

 : النطاق ٌجب االنتباه للمواضٌع التالٌة 

ٌجب ذكر مع تحوٌل المصادقة إلى الجهة المتوجهه فً مسؤولٌة  (1

. المواطن أن علٌه الوصول إلى المعبر وجواز سفره فً حوزته

ٌجب االهتمام بإدخال مالحظات فً الحاسوب حول كل مواطن  (2

  . (أٌضا فً  إجراءات عادٌة )غزاوي لدٌه تنسٌق 

ٌجب التنوٌه على ظهر القائمة فً بند المالحظات إذا أعطً  (3

ومن هً "  بطاقة خارج" تصدٌق شاذ لعبور مواطن بواسطة 

  . الجهة المسؤولة

فً حال تمت المصادقة على خروج المواطن بواسطة بطاقة  (4

بحٌث  )خروج ٌجب إدخال مالحظة إلى الحاسوب عن ذلك

 . (ٌفضل ذكر ذلك فً إطار مالحظة التنسٌق

عند تنسٌق شخصٌات هامة فً توجه الدخول ٌجب  " -مجتازي اإلغالق" .ب 

التأكد أن الشخصٌة الهامة تظهر فً حاسوب الحركة فً توجه الخروج 

سوف تتم إعادته بحسب " مجتاز إغالق" ألنه فً حال كان المواطن 

  : بهذا الصدد ٌجب االنتباه إلى المواضٌع التالٌة. السٌاسة

مجتاز " فً حال طلب مواطن الدخول وهنالك ٌنتمً إلى  (1

ٌجب التحقٌق مع المتوجه والمصادقة على الطلب فقط " اإلغالق

  ". مجتاز إغالق" بعد شطب مركزه بأنه 
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فً حال تم تنفٌذ دخول المواطن خالل الٌومٌن السابقٌن لتارٌخ  (2

الفحص ٌجب التوجه إلى مكتب االرتباط من أجل فحص العبور 

ألن الحاسوب ٌلتحق بعد  )االخٌر فً جهاز تصارع الزٌارة 

. (ذلك

هذه الشرٌحة السكانٌة تطلب موافقة مركز المواطن من   –VIP1 عبور .ج 

قبل جهاز األمن اللوائً، لذلك ال ٌكفً مصادقة تنسٌق مجال الحكومة فً 

المناطق على عبور شخصٌة فً هذا اإلجراء وٌحق التأكد أن التسهٌالت 

 التارٌخ يفً الفحص التً تستحق من ناحٌة اإلجراءات سارٌة المفعول ف

 .المتوقع للعبور

فً هذه الحاالت التً ٌتم فٌها تنسٌق عبور  " –تنسٌقات متأخرة  " .د 

ٌعمل مكتب االرتباط على ( 8:00 )شخصٌات ٌوم العبور بعد نشر القائمة

: تحوٌل التنسٌق إلى المنظم بالطرٌقة التالٌة

ٌتواجد التنسٌق   –تحوٌل تنسٌق شخصٌة هامة فً توجه الدخول (1

. فً مدخل مكتب االرتباط

ٌتم تحوٌل  -الخروج تحوٌل تنسٌق الشخصٌة الهامة فً توجه  (2

التنسٌق ٌدوٌا إلى منظم قاعة الخروج بالسرعة الممكنة من قبل 

  .الضابط المعالج

 ٌتم تحوٌل التنسٌق بحسب ما كتب فً  –VIP1 تحوٌل تنسٌق (3

 السابقة لكن ٌتم تحوٌل نسخة إضافٌة بشكل فوري إلى االستمارة

 .  غرفة قٌادة المعبر

 -  مرفق ملحقات .6

. طرٌق عبور المواطن بحسب اإلجراءات التً تم تنسٌقها  –ملحق أ .أ 

نص تنسٌق شخصٌات هامة جدا فً مكتب االرتباط مقابل   –ب ملحق .ب 

 . المعبرجهات
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   طريقة عبور المواطن في إجراءات شخصية هامة :أ ملحق                 

 VIP 2إجراءات عبور لمواطن                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخىل هسافز هي األردى إلى يهىدا والساهزة خزوج هسافز هي يهىدا والساهزة إلى األردى
الىطىل إلى  حاجز هىسى علوي وتٌفيذ 

 الفحض األهٌي وفحض التىثيق
الىطىل إلى خط الوياٍ بىاسطت سيارة أجزة 

 أردًيت
وطىل الوسافز إلى الوعبز بىاسطت سيارة 

 أجزة 
 وطىل الوسافز إلى الوعبز

عبىر إجزاء فحض أهٌي للوسافز فقط وتٌفيذ 

فحض الحذود خالل تقظيز األدوار وهزافقت 

 هٌظن 

عبىر إجزاء فحض أهٌي للوسافز وهزافقيَ 

وتٌفيذ فحض الحذود وفحض الضزائب هي 

 خالل تقظيز األدوار وهزافقت هٌظن
الخزوج إلى الجاًب االردًي  بىاسطت سيارة 

 أجزة أردًيت
الخزوج إلى الجاًب الفلسطيٌي بىاسطت سيارة 

 أجزة إسزائيليت 
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   طريقة عبور المواطن في إجراءات شخصية هامة :أ ملحق                  

 VIP 1إجراءات عبور لمواطن                                           
 

 

 

 دخىل هسافز هي األردى إلى يهىدا والساهزة خزوج هسافز هي يهىدا والساهزة إلى األردى
الىطىل إلى  حاجز هىسى علوي وتٌفيذ 

 الفحض التىثيقي فقط
الىطىل إلى خط الوياٍ بىاسطت سيارة أجزة 

 أردًيت
وطىل الوسافز إلى الوعبز بىاسطت سيارة 

 سيارتَ الخاطت\ أجزة 
 وطىل الوسافز إلى الوعبز

 يقىم هٌظن بتٌفيذ VIPالىطىل إلى غزفت 

فحض الحذود ويظل هع تشخيض األشخاص 

 الهاهيي 

تشخيض الشخظيت الوهوت هي قبل رجل أهي 

 يقىم هٌظن بتٌفيذ VIP الىطىل إلى غزفت 

فحض الحذود  ويظل هع تشخيض الشخظيت 

 الوهوت 
الخزوج إلى الجاًب االردًي  بىاسطت سيارة 

 أجزة أردًيت
الخزوج إلى الجاًب الفلسطيٌي بىاسطت سيارة 

 سيارة تظل ألخذٍ\أجزة إسزائيليت 
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