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 صفحات 1ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

 

 

 

 نظام مرور المسؤولٌن الفلسطٌنٌٌن من معبر إٌرز :الموضوع
 

  عام. 1

  فً أعماب صعود حماس إلى سدة الحكم، تم تحدٌد لائمة بالمسؤولٌن الفلسطٌنٌٌن

طك الفلسطٌنٌة، ممن مصادق علٌها من لبل تنسٌك نشاطات الحكومة فً المنا

  .ٌشغلون مناصب وزارٌة وأصحاب الوظائف الرفٌعة فً السلطة الفلسطٌنٌة

  تشمل المائمة مسؤولٌن فلسطٌنٌٌن ممن ٌجب أن ٌتم عبورهم من خالل المعبر سٌرا

على األلدام، وبموجب التنسٌك والتصرٌح من لبل منسك نشاطات الحكومة فً المناطك 

 :الفلسطٌنٌة ودائرة التنسٌك واالرتباط، بالنسبة لحالتٌن

  حالة اإلعفاء من الفحص.  

  حالة الفحص الكامل. 

 :الهدف. 2

 تحدٌد أسلوب عبور المسؤولٌن الفلسطٌنٌٌن من خالل معبر إٌرز. 

 

 :الطرٌمة. 3

  من  (تنسٌك المرور)ٌتم مرور المسؤول الفلسطٌنً بعد الحصول على تصرٌح مرور

غرفة العملٌات فً شعبة العملٌات فً دائرة التنسٌك واالرتباط لدى منسك نشاطات 

  . الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة، وبعلم رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط فً غزة

  دون فحص)ٌجب أن ٌتم مرور المسؤول الفلسطٌنً بموجب ما هو مفصل فً التنسٌك /

  . بناء على أنظمة الفحص (مع فحص عادي

  ٌجب إرسال التنسٌك إلى غرفة المٌادة األمامٌة التابعة لمكتب االرتباط، والتً ستموم

بدورها بإرسال نسخة إلى معبر إٌرز، بما ٌشمل إبالغ ضابط أمن المعبر من أجل 

  . ضمان مروره بصورة سلٌمة
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 صفحات 2ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

  ٌجب أن ٌتم مرور المسؤول الفلسطٌنً بالتنسٌك مع الجانب الفلسطٌنً من خالل النمطة

ومن هنان ٌتم تسٌٌره فً الممر المخصص للعبور سٌرا على  (5/5الحما )الفلسطٌنٌة 

  . األلدام، وبناء على مكانته، ٌتم إجراء الفحص

  بعد انتهاء الفحص، ٌجب على المسؤول الفلسطٌنً التوجه إلى نمطة المرالبٌن، لٌتم

  . تسجٌله، ومن ثم ٌكون بإمكانه الدخول إلى إسرائٌل

 سٌارة أجرة من بوابة المدخل إلى المعبر فً الجانب اإلسرائٌلً / ٌُسمح بدخول سٌارة

  .وصوال إلى المولف الداخلً فً المعبر، من أجل أخذ المسؤول

              

 :تشدٌدات وإٌضاحات للنظام. 4

  ٌتم تعرٌف وإضافة مسؤول إلى لائمة المسؤولٌن الفلسطٌنٌٌن من لبل مكتب تنسٌك

" إغالق دائرة"بموازاة ذلن، ٌتم إجراء . نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة فمط

  . مع إدارة المعبر وضابط أمن المعبر بشأن الحصول على تصرٌح بمرورهم

  ٌحتاج إدخال المسؤول الفلسطٌنً إلى معبر إٌرز أوال إلى إبالغ المادة والتأكد من وجود

  . تنسٌك بشأن المسؤول المذكورة

  التصرٌح بمرور المسؤول الفلسطٌنً ٌسري باتجاه واحد فمط، ومن أجل عودته إلى

  . المنطمة التً خرج منها، هنالن حاجة لتصرٌح وتنسٌك تفصٌلً إضافً

  بعد االنتهاء من التعامل مع المسؤول الفلسطٌنً، ٌجب أن ٌتم تحوٌل تمرٌر بموجب

  . نظام غرفة العملٌات وبموجب نظام المادة

  بالنسبة للمسؤول الفلسطٌنً الذي ٌطلب المرور دون تنسٌك، ال ٌجب الموافمة على

غرفة العملٌات، دائرة التنسٌك )مروره، وٌجب اإلبالغ بهذا األمر بما ٌتالءم 

  . (واالرتباط، والمادة

  ،فً حال حصول تأخٌر فً مرور مسؤول فلسطٌنً، ٌجب إبالغ لائد مكتب االرتباط

  . غرفة العملٌات، دائرة التنسٌك واالرتباط، وبموازاة ذلن إبالغ المادة

  1الٌوم، من ٌحملون وثائك VIP ٌتم إعفاؤهم من الفحص. 
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 صفحات 3ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

نسخة دائمة فً غرفة المٌادة األمامٌة بمكتب االرتباط، - لائمة المسؤولٌن الفلسطٌنٌٌن)

منسك نشاطات الحكومة فً / وفما لما ٌتم تلمٌه من غرفة العملٌات فً شعبة العملٌات

 . (المناطك الفلسطٌنٌة

 

 
 مرور مسؤولٌن فلسطٌنٌٌن- تخطٌط سرٌان                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

مرور حملة وثائك المسؤولٌن المصادق علٌها من لبل منسك 
نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة عبر التمرٌر العملٌاتً 

 الذي ٌصل إلى مكتب االرتباط

 (الجندي فً غرفة المٌادة األمامٌة)ٌموم مكتب االرتباط 
بتنسٌك المرور ممابل غرفة المٌادة األمامٌة فً المعبر، 

 وٌموم بتحوٌل التمرٌر العملٌاتً

ٌجب على الجندي تنسٌك 
وصوله مع غرفة المٌادة 

 األمامٌة فً المعبر 

مع وصول المسؤول باتجاه 
الخروج إلى المطاع، ٌجب 
تسٌٌر المسؤول إلى ساحة 

 المولف

ٌموم مندوبو اللجنة المدنٌة بإبالغ مكتب 
الجندي فً غرفة المٌادة )االرتباط 

 بشأن وصول المسؤول  (األمامٌة

عند وصول المسؤول إلى 
الممر، ال ٌخضع المسؤول 

 1بالنسبة لـ )للفحص إطاللا 
VIP )  وٌدخل حتى نمطة

 المرالبٌن، ٌتم تسجٌله وإطالله

سٌارة أجرة / ٌسمح بوصول سٌارة
حتى الساحة الداخلٌة من المعبر من 

 أجل أخذ المسؤول

ٌصل المسؤول إلى نمطة 
المرالبٌن، ٌتم تسجٌله 

والتصرٌح له بالخروج إلى 
 المطاع

عند وصول المسؤول دون 
 تنسٌك

ٌجب إبالغ الجهات المسؤولة فً 
المعبر فورا، لرئٌس دائرة التنسٌك 

رئٌس شعبة العملٌات، / واالرتباط
وٌتم إصدار تمرٌر عملٌاتً لمنسك 

نشاطات الحكومة فً المناطك 

 الفلسطٌنٌة من أجل اتخاذ لرار

تتم متابعة التعامل مع المسؤول 
بناء على لرار منسك نشاطات 

الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة 
وٌتم إصدار تمرٌر  (رفض/ موافمة)

 عملٌاتً مالئم
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