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 مرور موظفي المنظمات الدولية اإلسرائيليين عبر معبر إيرز 

 
 :عام. 0

 

في المنظمات الدولية والممثليات األجنبية العاملة في األراضي اإلسرائيلية، مناطق  .أ

إلسرائيليين، أو سكان والسامرة والقطاع، هنالك موظفون من المواطنين ايهودا 

  . نإسرائيليو

تتم معالجة خروج هذه الفئة إلى قطاع غزة من قبل شعبة المنظمات الدولية في  .ب

 . دائرة التنسيق واالرتباط

  .دولية موظف في منظمة -ة في إطار وظيفتهم يتم خروج هذه الفئة إلى قطاع غز .ت

      

 :الهدف. 5
 

تحديد نظام يفصل طريقة معالجة مرور موظفي المنظمات الدولية من اإلسرائيليين، 

  . ممن حصلوا على تصريح بالدخول

 
  :الطريقة. 3

 

يجب أن يتم مرورهم بموجب الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وبتنسيق  .أ

 . كامل من شعبة المنظمات الدولية

بموجب توجيهات سلطة السكان والهجرة بالنسبة لتنقل اإلسرائيليين إلى قطاع غزة  .ب

بناء يجب أن يكون دخول السكان والمواطنين اإلسرائيليين إلى قطاع غزة  -عموما 

بالنسبة للسكان . إبراز بطاقة الهوية اإلسرائيلية وجواز السفر ساري المفعول على

بصورة )تصريح مرور لهم من قبل / واز سفروالمواطنين الذين لم يسبق إصدار ج

، سيكون باإلمكان السماح لهم بالخروج إلى القطاع اعتمادا على بطاقة الهوية (عامة

  . فقط

يجب على شعبة المنظمات الدولية تنسيق والمصادقة على مرور الموظف  .ت

نة من خالل إصدار تقرير عملياتي أو من خالل حتل اإلسرائيلي في المنظمة الدولية

  (. قائمة المسموح لهم بالخروج إلى قطاع غزة" )الوضعية"
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يجب أن يتم دخول موظفي المنظمات الدولية الحاملين للوثائق اإلسرائيلية، إلى  .ث 

المناطق الواقعة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، بموجب النظام العادي، أي عن 

  "(. األنبوب)"طريق معبر المشاة 

نقطة االستقبال في المعبر، يجب على الجندي في النقطة  عند وصول المواطن إلى .ج

إذا كان . أن يفحص في منظومة الوضعية إذا كان لديه تصريح للخروج إلى القطاع

  : األمر كذلك

مدة صالحية التصريح " الوضعية"يجب على الجندي أن يفحص في قائمة  (1

  (. أشهر 3حتى )

في المنظومة ( توثيق بديل)بعد ذلك عليه إعداد تصريح خروج إلى القطاع   (أ

رقم جواز السفر، تاريخ وصالحية : يتضمن البيانات التالية)المحوسبة 

  (. التصريح وتاريخ الوالدة

يجب على  -بعد ذلك على الجندي أن يطبع نسختين، بحيث يتم إلصاق صورة   (ب

إذا لم يحضر معه صور فلن يتم . بكل نسخة -اإلسرائيلي إحضارها معه 

  .  الحدودمراقبة بموجب أنظمة تسجيل  -السماح له بالخروج إلى القطاع 

تصريحا بخروج اإلسرائيلي إلى القطاع بحسب " أ"يعطي الجندي في النقطة  (ت

  . مدة صالحية التصريح

بعد ذلك، يجب على موظف المنظمة الدولية اإلسرائيلي أن يصل إلى نقطة  (ث

  . مراقبة الحدود، إلتمام اإلجراءاتتسجيل 

في حال رفض خروجه إلى القطاع من قبل تسجيل مراقبة الحدود، مكتب  (ج

شعبة المنظمات الدولية، عليه أن يفحص مع تسجيل مراقبة / االرتباط في إيرز

الحدود سبب الرفض، وبعد ذلك يجب إصدار تقرير عملياتي وتوثيق بيانات 

  .المواطن في جدول المتابعة

، فيجب على الجندي "الوضعية"في حال لم يكن اسم اإلسرائيلي واردا في منظومة   .ح

المتواجد في نقطة االستقبال إبالغ المواطن بأن خروجه مرفوض وأن عليه التوجه 

إلى المنظمة التي ينتمي إليها، وبموازاة ذلك يتم إرسال بالغ إلى شعبة المنظمات 

  . الدولية من قبل الجندي



 غير ُمصنف 
 

  
 

 

-3 -
 5102                             نيسان

 
 صفحات 2يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
 

 5102                             نيسان
 

 صفحات 2يتضمن األمر 
 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
االستثنائي للمواطن اإلسرائيلي، عبر ممر المركبات، يجب أن يكون المرور  .خ 

بموجب تصريح تفصيلي، وفي الحاالت االستثنائية بالتنسيق الكامل مع غرفة القيادة 

األمامية في المعبر، تسجيل مراقبة الحدود، وبمصادقة من رئيس دائرة التنسيق 

مثل )سطينية والجهات المعنية تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق الفل/ واالرتباط

 (.حاشية رئيس الوزراء الفلسطيني وغيرها

متجها نحو الدخول من القطاع إلى إسرائيل،  يفي حال وصول شخص إسرائيل .د

تجاوز لتعليمات )وتبين أنه مكث في القطاع لمدة تزيد عن المدة المصادق عليها 

، يجب أن يتم التحقيق مع المواطن من (ولذلك، ظاهريا، مخالفة جنائية -التصريح 

ت مالئم إلى شعبة المنظما قبل ضابط في مكتب االرتباط، وأن يتم إصدار بالغ

الدولية من أجل متابعة معالجة الموضوع، وعند الحاجة يجب استدعاء الشرطة 

 . للمواطن من أجل متابعة المعالجة والتحقيق

 

 :تشديدات وإيضاحات للنظام. 4  
       

يجب أن يتم مرور اإلسرائيلي العامل في منظمة دولية إلى القطاع بموجب السياسة  .أ

  . قطاع غزة، وفقا لما هو منشور للجمهور المتعلقة بخروج اإلسرائيليين إلى

لإلسرائيليين إمكانية الخروج لعدة " الوضعية"يتيح التصريح الموجود في منظومة  .ب

  . مرات

يسري تصريح شعبة المنظمات الدولية الموجود في جدول الوضعية لمدة ثالثة  .ت

  . أشهر من يوم إدخاله إلى جدول الوضعية، وبموجب التشخيص ساري المفعول

في حال وصول اإلسرائيلي بعد انتهاء المدة الممنوحة له من قبل شعبة المنظمات  .ث

يجب تحويل الموضوع إلى شعبة المنظمات الدولية ويجب ( أشهر 3أي )الدولية 

  . على المواطن تقديم طلب جديد للمنظمة التي ينتمي إليها

في )ح مرور تصري/ يستدعي خروج اإلسرائيلي إلى القطاع حضوره مع جواز سفر .ج

  . ، بطاقة هوية وصورتين(حال توفر

قبل خروجه )من مسؤولية الشخص اإلسرائيلي التأكد قبل وصوله إلى معبر إيرز     .ح

دائرة اإلجراءات وما / من عدم وجود منع من جهة السلطات القضائية( إلى القطاع

 . شابه، لخروجه من إسرائيل
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ممنوع اصطحاب األطفال أو المرافقين اآلخرين دون الحصول على موافقة  .خ 

 . تفصيلية سلفا

ر األنبوب للمشاة، بموجب أنظمة الفحص عبيجب أن يتم مرورهم عن طريق م .د

  . ر المركباتالتي تم تنسيقها سلفا عن طريق معب األمني، ما عدا الحاالت االستثنائية
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 تخطيط سريان                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  "أ"وصول اإلسرائيلي إلى النقطة 

 "الوضعية"غير وارد في جدول 

  لإلسرائيليين" الوضعية"فحص الجندي في منظومة 

إدخال المواطن إلى نقطة تسجيل 
 (التيرمنال)مراقبة الحدود في المعبر 

طباعة التصريح بنسختين بعد التأكد 
من وجود جواز سفر ساري المفعول 

 بطاقة هوية وصورتين+ 

يجب على الجندي إبالغ المواطن بأنه 
ممنوع من الخروج إلى القطاع وأن 
عليه التوجه إلى المنظمة التي ينتمي 

 إليها  

 

 مصادق على الخروج إلى القطاع  

يجب على المواطن أن يودع لدى 
تسجيل مراقبة الحدود جواز سفره، 

بطاقة هويته ونسخة من الوثيقة البديله 
" أ"النقطة التي حصل عليها في 

 'בעמדה א

 

بعد انتهاء اإلجراءات، يخرج         

 المواطن إلى القطاع

في بعض الحاالت الخاصة، يقوم 
المواطن الجندي بفحص موضوع 

برغم الرفض ويتلقى توجيهات 

 مالئمة من شعبة المنظمات الدولية

  :الدخول من غزة إلى إسرائيل
يجب على المواطن الوصول 

 عن طريق ممر 252من 

 حتى المعبر األنبوب للمشاة 

 

يجب أن يخضع المواطن 
للفحص األمني مثل بقية 
المواطنين الداخلين إلى 

 إسرائيل 

يجب على المواطن التوجه 
إلى نقطة تسجيل مراقبة 

وبعد الحدود عند الدخول 
انتهاء اإلجراءات، يكمل 
 المواطن طريقه إلى إسرائيل

 

 

في الحاالت االستثنائية، 
يجب معالجة موضوع 
المواطن من قبل مكتب 
االرتباط وشعبة 

  المنظمات الدولية


