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إجراءات إصدار توثيق بدل الضائع 

 

  :  عام .1

المواطن الذي خرج من المنطقة بواسطة بطاقة خروج وهوٌة، وفقد توثٌقه خارج 

ٌمكنه الدخول على أساس مصادقة بدل  (جواز سفر\ هوٌة \ بطاقة خروج  )المنطقة 

.  تلك التً فقدت

 : الهدف .2

ٌعتنً مكتب االرتباط فً هذه الحاالت من أجل الشرح للمسافر أن علٌه أن ٌعمل من 

 ٌتم تشخٌصها خالل العناٌة من جهة يجدٌد وٌعتنً بالبطاقة فً الحاالت اإلنسانٌة الت

 .أخرى

  :الطريقة .3

القنصلٌة الفلسطٌنٌة فً االردن وٌصرح أنه \ ٌتوجه المسافر للشرطة فً االردن  .أ 

 .فقد وثٌقته

ٌرسل التصرٌح إلى عائلته فً المنطقة التً تتوجه مع التصرٌح إلى مكتب  .ب 

تأخذ العائلة . االرتباط والتنسٌق حٌث ٌتم إصدار استمارة بدل التً فقدت

 إرسال الصورة عن طرٌق مكتب ماالستمارة األصلٌة وترسلها إلى المسافر وٌت

 . االرتباط بالجسر

ٌصل المسافر مع االستمارة إلى مراقبة الحدود فً الجسر، والمراقب الذي  .ج 

. ٌعتنً بالموضوع ٌصل إلٌه من أجل المصادقة على االستمارة

,  رقم الهوٌة وتفاصٌل مرافقة + تفاصٌل المسافر: ٌجب أن ٌكتب على االستمارة .د 

تارٌخ المٌالد ، تارٌخ الخروج، صورة ، ذكر الوثٌقة التً فقدت، صورة وختم 

. ضابط االرتباط المنطقً

فً حال عدم وجود صورة االستمارة لدٌنا نتصل مع مكتب االرتباط فً مدٌرٌة  .ه 

 .التنسٌق المالئم بطلب إرسال االستمارة

 المصادقة على ٌتمٌذكر أنه فقط بعد إعطاء المصادقة من قبل ضابط الوردٌة  .و 

. دخول المسافر على االستمارة
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إذا الحظ ممثل المكتب خالل المحادثة مع المسافر أن الحدٌث ٌدور عن حالة  .ز 

إنسانٌة وأنه ٌجب مساعدة المسافر أثناء مكوثه فً المعبر، ٌتم إحضار األمر 

على دخول  العتبارات قائد مكتب االرتباط وإذا قرر أنه ستتم المصادقة فعال 

ٌتم إصدارها فً مكتب التنسٌق فً "  بدل ضائعة" ظهر استمارةىالمسافر عل

 .المكان

لسكان قطاع غزة ألن اإلجراء ( بدل ضائعة )بشكل عام ال ٌتم إصدار بطاقة  .ح 

 . مخصص لسكان الضفة الغربٌة فقط

فً كل حالة شاذة ٌتم التشاور مع ضابط االتصال مع رئٌس التنسٌق المدنً فً  .ط 

 .  تعتبر الموجه الرئٌسً لمكتب االرتباطيقٌادة اإلدارة المدنٌة الت

 : في حال ضاع جواز السفر

فً حال خرج مسافر فلسطٌنً على اساس جواز سفر وفقده خارج المنطقة ٌجب  (1

الشرح للمسافر أن علٌه العودة إلى األردن ، التوجه إلى السفارة الفلسطٌنٌة فً 

ٌطلب إصدار جواز سفر  (أو محاولة عن طرٌق عائلته فً المنطقة )االردن

بعد إصدار الجواز فً الضفة ٌتم إرسال جواز السفر وٌمكنه الدخول . فلسطٌنً جدٌد

 .على أساسه إلى المنطقة

بعد تشخٌص " مصادقة خاصة"شواذ، ٌصادق مكتب االرتباط على )فً الحاالت اإلنسانٌة 

  . الحالة من قبل ضابط االرتباط وإصدار المصادقة تكون بموافقة وتوقٌع المصادقة
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