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أنظمة عبور جثة فً جسر النبً
.1

عام:
أٌ .تم فً جسر النبً إدخال وإخراج السكان الذٌن توفوا فً المنطقة أو
خارجها للدفن فً األردن أو فً مناطق السلطة الفلسطٌنٌة ( عادة
الحدٌث ٌدور عن إدخال جثة إلى مناطق السلطة الفلسطٌنٌة).
ب .بشكل عام تتم المصادقة على إدخال جثة المتوفً من سكان المنطقة(
حامل هوٌة فلسطٌنٌة)  .ال تتم المصادقة على إحضار متوفٌن كانوا
مخربٌن أو توقفوا فً الخارج نتٌجة عملٌة تخرٌبٌة .أو أولئك الذٌن
توفوا نتٌجة مرض معدي ( ٌمكن معرفة ذلك بحسب شهادة الدفن).
ج .الهدف:
ٌمكن مكتب االرتباط وٌراقب عبور الجثث على ظهر سٌارات اإلسعاف بشكل
فعلً  ،سرٌع ودون تأخر خاص بعد الحصول على تقرٌر للتنسٌق على ظهر
استمارة عبور جثة.

.2

الطرٌقة:

.3

تفصٌل الطرٌقة:

أٌ .تم عبورها بطرٌقة ظهر على ظهر :تصل سٌارة إسعاف أردنٌة
مع الجثة إلى " الخط األحمر" ومن هناك تنقل الجثة إلى سٌارة
إسعاف فلسطٌنٌة تنقلها إلى المعبر .فً المعبر( قاعة –  18دخول
سٌاح ) تمر الجثة بتصوٌر من قبل ممثل الجمارك وتشخٌص من قبل
مراقبة الحدود فً الجسر .
ب .بعد انتهاء الفحوصات تنقل الجثة على ظهر سٌارة إسعاف
فلسطٌنٌة للدفن فً مناطق السلطة الفلسطٌنٌة.
ج .بعد انتهاء نقل الجثة ٌتم إصدار تقرٌر على ظهر مذكرة بالنسبة
لعبورها الجسر من خالل ذكر التفاصٌل الكاملة وتحوٌلها إللى
منسق السجل السكانً فً ٌهودا والسامرة من أجل حتلنة وضع
المواطن " المتوفً".
أ .تتوجه عائلة المتوفً إلى مكتب االرتباط والتنسٌق اللوائً فً مكان
سكنها بواسطة السلطة الفلسطٌنٌة ،فً مدة ال تقل عن  48ساعة قبل
الموعد المطلوب إلحضار الجثة من جسر النبً.
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بٌ .قدم الطلب على ظهر استمارة نقل جثة من جسر النبً ( مرفق
) ٌقوم مكتب التنسٌق واالرتباط بإجراء فحص أمنً للمتوفً،
فحص السجل السكانً وٌحول االستمارة إلى غرفة عملٌات الصحة
فً اإلدارة المدنٌة مرفق بشهادة دفن لمواصلة المصادقة على
الطلب.
ج .تحصل غرفة عملٌات الصحة على موقف منسق الصحة حول الطلب
ومصادقة ضابط قسم االستخبارات.
د .ترسل غرفة عملٌات الصحة استمارة نقل الجثة إلى مكتب التنسٌق
واالرتباط الذي قام بتنفٌذ التوجه وإلى مكتب االرتباط فً جسر النبً
برفقة المصادقة على الطلب ( ختم ضابط قسم االستخبارات وختم
منسقة الصحة).
ه .العالج الذي ٌتم فً مكتب االرتباط:
ٌ )1تأكد مكتب االرتباط بأن التنسٌق ٌحوي كل تفاصٌل المتوفى
وٌشمل :شهادة وفاه ،استمارة منسق الصحة للجمارك ،تنسٌق
على ظهر نص محدد ( مرفق) ٌشمل ختم الضابط القطري
وختم ضابط غرفة عملٌات اإلدارة المدنٌة.
ٌ )2حول ضابط االرتباط التنسٌق فً إطار إجراء فتح المكتب
لغرفة عملٌات جسرا لنبي والمنظم بهدف نقل المتوفى.
 )3عند وصول سٌارة اإلسعاف ٌتأكد ممثل مكتب االرتباط " فً
موسى علمً" من وجود تنسٌق مقابل مكتب االرتباط وبعد ذلك
ٌقدم تقرٌرا إلى غرفة عملٌات جسر النبً حول وجود مقابل فً
الحاجز.
 )4تفحص غرفة عملٌات جسر النبً بواسطة المنظم فً موقف
خط المٌاه إذا كانت سٌارة اإلسعاف مع الجثة موجودة فً
الجانب االردنً وعند وصوله تصادق للحاجزٌن ( " موسى
علمً" "و" خط المٌاه") على إدخال سٌارة اإلسعاف إلى المعبر
وتوجه المنظم للمثول من أجل تنسٌق النقل.
 )5تمر الجثة بتصوٌر بمسؤولٌة الجمارك وتشخٌص ٌتم من قبل
ممثلً مراقبة الحدود.
 )6بعد انتهاء نقل الجثة ٌتم نقل توثٌق المتوفً إلى مكتب االرتباط
وٌتم تحوٌل التوثٌق الذي أخرج من قبل اإلدارة المدنٌة (
شهادات قاتمة) إلى المسؤول عن السجل السكانً ،وتوثٌق
أخرج من قبل الفلسطٌنٌٌن إلى االتصال الفلسطٌنً.
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 )7باإلضافة إلى ذلك ٌتم إرسال مذكرة( مرفق نموذج) إلى
المسؤول عن السجل السكانً مع صورة شهادة الوفاه وتفاصٌل
المتوفًٌ ،شمل سبب الوفاه وسبب الخروج من المنطقة ،نسخة
من المذكرة التً تشمل كل الصور ،توثق فً ملف سٌارات
اإلسعاف \ جثث فً مكتب االتصال.

تارٌخ____________:
__
استمارة تنسٌق نقل جثة فً جسر النبً
 .1أشر إلى التوجه المالئم :
א.إدخال  /إخراج جثة عن طرٌق جسر النبً للدفن فً المنطقة \ األردن بتارٌخ
____________:
.4

تفاصٌل المتوفً:
 .2اإلسم :

رقم الهوٌة:

جٌل :

 .3من سكان لواء:
 .4جنسٌة المتوفً :
مكان الوفاه :

 .5تارٌخ الوفاه :

سبب الموت :

 .6تارٌخ الخروج من المنطقة:
 .7تفاصٌل الطالب:

رقم الهوٌة

أ .اسم الطالب :
ممنوع :نعم/ال
ب.

قرابة للمتوفً :

ج.

سبب الطلب :

 .8تفاصٌل السائق:
اسم السائق :
السٌارة :

رقم الهوٌة:

رقم

نوع:

 .9مرافقٌن ٌنزلون فً الجسر من أجل استالم \ مرافقة الجثة ( ٌجب ذكر المنع) :
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أ. .اسم :
ת .ז :

جٌل:

القرابة للمتوفً :

ب.اسم :
رقم هوٌة:

جٌل :

القرابة للمتوفً :

.01

مرافقٌن ٌعبرون مع الجثة من األردن \ إلى األردن ( ٌجب ذكر المنع) :

أ. .اسم :
ת .ז :

جٌل:

القرابة للمتوفً :

ب.اسم :
رقم هوٌة:

جٌل :

القرابة للمتوفً :

 . 7نتائج الفحص األمنً عند الحاجة :مصادق/غٌر مصادق.
 . 9اسم الجهة الموصٌة فً مكتب االرتباط :
توقٌع _______________ :ختم مكتب االرتباط
________________:تارٌخ_________:
 .10مصادقة الصحة :منسقة الصحة تصادق على نقل الجثة.
______________
דליה -دالٌة
באסה – باسا
בריאות
מתאמת
منسقة الصحة

 .11مصادقة قسم االستخبارات:

تفاصٌل الجهة المصادقة:
___________________________________________________.
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مدٌرٌة التنسٌق واإلرتباط
مكتب التنسٌق واإلرتباط أرٌحا
مكتب التنسٌق واإلرتباط النبً
مكتب التنسٌق واإلرتباط النبً
منسق تسجٌل السكان
نقل جثة فً جسر النبً
1
2
3
4
5

 الٌوم  25أكتوبر  ، 2009تم إدخال جثة المواطن_____ هوٌة رقم______ بتارخ___ وتوفًفً االردن بتارٌخ_____ فً أعقاب _____.
 المذكور من سكان_____ الذي خرج لألردن بتارٌخ____ وتوفً فً _____ فً األردنبتارٌخ____ فً أعقاب_______
 مرفق .__________ : لمعلوماتك ومواصلة العالج. مع التبرٌكات._اإلسم__________ :الدرجة____________ الوظٌفة__________
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