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 صفحات 5يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
  نظام خروج العاملين في مجال الصحة إلى إسرائيل وإلى شرقي القدس 

 

 :عام .0

بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، استمرت دائرة التنسيق واالرتباط  .أ

بالمصادقة على مرور الطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة من القطاع 

  . خارج البالد بموجب السياسة المتبعة/ منطقة يهودا والسامرة/ إلى إسرائيل

هو أمر هام  تحسين مستوى وقدرات العاملين في مجال الصحة الفلسطينيين .ب

  . ويساهم في تحسين قدرات المنظومة الصحية في القطاع

الهدف من هذا النظام هو ترتيب أمر معالجة طلبات التصاريح  -الهدف  .5

لخروج العاملين في الجهاز الصحي وكذلك العاملين في المؤسسات الطبية 

قة يهودا والسامرة وشرقي القدس أو طمن إلىالتابعة للسلطة الفلسطينية 

 . إلى االستكماالت المهنية في إسرائيل

 :الطريقة .3

يجب أن يتم تحويل الطلبات المتعلقة بالعاملين الدائمين في مستشفيات شرقي  .أ

المؤتمرات الطبية من قبل منسق الشؤون الصحية الفلسطيني إلى بالقدس و

منسق الشؤون الصحية في دائرة التنسيق واالرتباط، ويجب على الطلبات أن 

  : تتضمن

المؤسسة الطبية إلى مندوب الصحة الفلسطيني، / طلب منتظم من المستشفى (0
تنسيق والذي يجب أن يتم تحويله إلى منسق الشؤون الصحية في دائرة ال

  . واالرتباط في غزة

بعد ) يجب على منسق الشؤون الصحية أن يرسل طلبا مرفقا بتوصية (5
نائب رئيس شعبة التنسيق / إلى رئيس شعبة( فحص الطلب بصورة جذرية

 . المدني

نائب رئيس شعبة التنسيق أن يحول الطلب لتلقي / يجب على رئيس شعبة .ب

مصادقة عليه من قبل رئيس توصية من رئيس شعبة العمليات، وبعد ذلك لل

 . دائرة التنسيق واالرتباط
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بالنسبة للمواطنين الذين يستدعون تشخيصا بموجب سياسة التشخيص، يجب   .ت 

أن يتم التشخيص لهم قبل تقديم الطلب للمصادقة عليه من قبل رئيس دائرة 

  . التنسيق واالرتباط

صدار التصاريح، بعد مصادقة رئيس دائرة التنسيق واالرتباط، يجب أن يتم إ .ث

حتى لو تم شطب الطلبات من )ومن ثم إبالغ منسق الشؤون الصحية باألمر 

قبل رئيس دائرة التنسيق واالرتباط، فيجب إعالم منسق الشؤون الصحية 

  (. باألمر

يجب على قائد غير ضابط من قسم التنسيق إصدار التصريح بحسب الفترة  .ج

 . الجهة المخولة بالمصادقة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من قبل

يجب التشديد على أنه ال يجوز إصدار التصاريح ألبناء عائالت أفراد الطاقم  .ح

 . الطبي

يجب تسليم التصريح للضابط المناوب في مكتب االرتباط في المنطقة، مع بقية  .خ

 . التصاريح األخرى

لى إبالغ منسق الشؤون الصحية ومندوب الصحة الفلسطيني بأمر المصادقة ع .د

  . الطلب أو رفضه

يجب أن يتم تحويل طلبات التخصص الطبي أو االستكماالت المهنية الطبية في  .ذ

المستشفيات اإلسرائيلية إلى المصادقة عليها من قبل منسق نشاطات الحكومة 

في المناطق الفلسطينية، مرفقة بوجهة نظر المستشار القانوني في دائرة التنسيق 

  .واالرتباط 

يجب أن تتم معالجة الطلبات التي تمت المصادقة عليها من قبل منسق نشاطات  .ر

  . أ3الحكومة في المناطق الفلسطينية بناء على ما هو مفصل في البند 

أشهر،  3في حال المصادقة على الطلب، يجب أن يتم إصدار التصريح لفترة  .ز

  . االستكمال المهني/ على أن يتم تجديده وفقا لفترة التخصص

 


