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 صفحات 4يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
 مرور زيارات السجناء عبر معبر إيرز 

 :عام

في إطار توسيع السياسة المدنية والتسهيالت لسكان قطاع غزة، تمت المصادقة  .أ
 . سجينا كل يوم اثنين 02لـ  /0201201على تجديد زيارات السجناء ابتداء من 

 :الهدف

توضيح األنظمة والتوجيهات لمجمل الجهات بالنسبة لتطبيق التسهيالت من أجل  .ب
  . األحداث االستثنائية التي ال داعي لها/ تفادي التأخيرات

 :الطريقة

 :تنسيق زيارات السجناء .0

نسيق مع يجب أن يتم إعداد قائمة الزوار من قبل الصليب األحمر بالت .أ
  .مصلحة خدمات السجون

يجب على الصليب األحمر تقديم القائمة لشعبة المنظمات الدولية قبل موعد  .ب
 . الخروج بثالثة أسابيع لكي يكون باإلمكان إجراء التشخيص

في كل مرة يتم تنسيق )يجب أن يتم تنسيق الزيارات وفق النظام الدوري  .ت
  (. زيارات لسجن واحد

يجب على شعبة المنظمات الدولية إجراء التشخيص للقائمة بموجب  .ث
  . المعايير المصادق عليها لزيارة السجناء

سجينا في كل  05)زوار لكل سجين  3تمت المصادقة على خروج حتى  .ج
  (: زريارة

 ة/الزوج (1

 أم/ أب (0

 .سنوات 05األبناء حتى جيل  (3

سجين الذي ليس لديه أقرباء تتم المصادقة عليهم تفصيليا لل -األخوة واألخوات  (/
في كل زيارة من هذا . 3-0على قيد الحياة من المذكورين في البنود الثانوية 

يجب أن يتم تنسيق . ة في كل زيارة/أخت واحد/ النوع تتم المصادقة على أخ
هذه القوائم تفصيليا بين مصلحة السجون، شعبة المنظمات الدولية والصليب 

 . األحمر

  : لمنظمات الدولية تحويل القوائم إلى الجهات التاليةيجب على شعبة ا .ح

 .للتأكد من البيانات -سجل السكان  (1

 .تطرق الجهات األمنية (0

 : بعد تلقي موقف كل الجهات، يجب تحويل القائمة النهائية للجهات التالية .خ

إلدخال األرقام التسلسلية الخاصة بكل الزوار المصادق عليهم  -دائرة التنسيق  (1
 .ظومةإلى المن
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 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
 .تحويل القوائم إلى مصلحة السجون (0 

 . الصليب األحمر (3

شعبة العمليات في دائرة التنسيق واالرتباط في غزة، منسق نشاطات الحكومة  (/
 . في المناطق الفلسطينية، ومكتب رئيس دائرة التنسيق واالرتباط

 :مكتب االرتباط (0

 .التنسيق مع معبر إيرز (أ

 .ضمان مرور الزوار بصورة صحيحة (ب

 (. في يوم الزيارة)تحويل قائمة اإلسماء إلى شرطة إسرائيل  (ت

قبل الزيارة بأسبوع، يجب على الصليب األحمر تحويل تفاصيل وبيانات  .د
  . الحافالت إلى شعبة المنظمات الدولية

 :إجراء زيارات السجناء .5

يجب أن يتم إجراء تنسيق الحافالت المرافقة في القطاع وداخل إسرائيل  .أ
  . ب األحمرمن قبل الصلي

خمسة "حتى نقطة التفتيش )يجب أن يتم وصول الزوار إلى معبر إيرز  .ب
بحافالت تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، يكون قد تم التنسيق "( خمسة

 .20:32بشأنها من قبل الصليب األحمر، ابتداء من الساعة 

 يجب أن يتم إدخال الزوار بناء على األرقام التسلسلية التي تم تحديدها من .ت
قبل الصليب األحمر وتظهر في قائمة التنسيق التي تم تحويلها من شعبة 

هذا باإلضافة أيضا إلى التنسيق مع مندوبي االرتباط في ت الدولية، المنظما
 ". خمسة خمسة"

اللجنة المدنية أن يتواجدوا في / بحسب الحاجة، على مندوبي االرتباط .ث
  . المعبر من أجل تقديم المساعدة المالئمة

جب أن يتم نقل الزوار على متن حافالت تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية ي .ج
  . مسؤولية التنسيق على الصليب األحمر -

يجب أن تتم مرافقة الزيارة من قبل شرطة إسرائيل طوال وقت السفر  .ح
  . وصوال إلى السجن، وعند العودة إلى معبر إيرز

ت في دائرة التنسيق عند انتهاء زيارات السجناء، يجب على شعبة العمليا .خ
يجب على التقرير أن . واالرتباط إصدار تقرير حول الخروج والعودة

  . الزوار الذين مّروا فعليا مقابل عدد الزوار المخطط يشمل
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في حال عدم عودة أحد الزوار  -السكان الذين خرجوا للزيارة ولم يعودوا  .د 

يجب إصدار تقرير لشعبة العمليات في دائرة التنسيق واالرتباط بما في 
شعبة / رئيس شعبة العمليات/ ذلك إبالغ رئيس دائرة التنسيق واالرتباط

نظرا  المنظمات الدولية من أجل أجل إدخال المنع إلى حين فحص الحالة،
لوجود احتمال وشك باستغالل للزيارة من أجل المكوث غير القانوني، 

  . وألنه من الواجب فحص إمكانية اتخاذ خطوات استكمالية

المواضيع واإليضاحات التي تقوم مصلحة السجون بتحويلها لمندوب الصليب  .3
 : األحمر، ولمندوبي االرتباط واللجنة المدنية بالنسبة لمرور الزوار

 .20:22ول إلى خمسة خمسة حتى الساعة الوص .أ

 20:32الوصول إلى األسوار من أجل إجراء الفحص عند الـ  .ب

 . بدء إدخال الزوار من خالل المعبر – 20:32 .ت

 .ممنوع الحضور مع أجهزة خلوية .ث

 . يجب إحضار الطعام فقط، مع قنينة ماء لتر واحد -الحد األدنى من األمتعة  .ج

بطاقة هوية، صور، كوشان لألطفال وصور عند )يجب الحضور مع وثائق كاملة  .ح
 (. الحاجة

كرسي متحرك، منظمات )الجسدية / يجب اإلبالغ سلفا عن ذوي المحدوديات الطبية .خ
  . من أجل استعداد المعبر إلجراء الفحص( دقات القلب، البالتين وغيرها

 (.ساري فقط لزيارات السجناء) ج.ش 1/22ممنوع إحضار مبلغ مالي يزيد عن  .د

 .منوع إحضار الذهبم .ذ

يجب تفادي الحضور مع سالسل، أساور، حلي ومجوهرات وكل ما من شأنه أن يسبب  .ر
  . التأخير في الفحص

 .يجب الحفاظ على األغراض الشخصية وممنوع نقلها من شخص آلخر في المعبر .ز

  . إلكترونية/ يجب االمتناع عن الحضور مع أجهزة كهربائية .س
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 تقديم طلب من الصليب األحمر لزيارة سجناء، من أجل الفحص والمعالجة

التنسيق من قبل شعبة المنظمات الدولية لمكتب االرتباط ولدائرة التنسيق، / تعميم األمر
 ة من مسؤولية الصليب األحمر تنسيق وصول الحافالت إلى الجهة اإلسرائيلي

يجب على مكتب االرتباط تنسيق خروج زيارات السجناء قبل الموعد بيوم واحد على 
يجب أن يكون خروج  . 252األقل من أجل استعداد الجهات المعنية في المعبر ومع الـ 

 زيارات السجناء منسقا مع قوات األمن الميدانية

وصول الزوار على أساس األرقام التسلسلية الواردة في القائمة وفق التنسيق الذي تم 
 تحويله من الصليب األحمر إلى شعبة المنظمات الدولية

بعد وصول الزوار إلى السور، يجب أن يخضع الزوار للفحص األمني وأن يصلوا إلى 

 . نقطة المراقبين في قاعة الدخول

يجب على المراقبين، بصحبة مندوب شعبة المنظمات الدولية وضابط مكتب االرتباط، 
فحص كل زائر في المنظومة المحوسبة، على أساس القائمة واألرقام التسلسلية والتأكد 

 من وجود تصريح له في المنظومة، وفقط بعد ذلك السماح بدخوله 

 من وبمرافقة دورية ةلى متن حافلة إسرائيليعند انتهاء الفحص، يسمح بخروج الزوار ع
 شرطة إسرائيل وصوال إلى السجن، ومن السجن بالعودة إلى معبر إيرز بعد انتهاء الزيارة

حتى باحة سيارات  بالتنسيق الكامل مع المعبر 252يجب أن يتم إدخال الزوار من الـ 

اإلسعاف على محور طنتشر على متن حافلة تم تنسيق موضوعها سلفا من قبل الصليب 
من  10:11بدأ تحرك زوار السجناء عند الساعة ي -األحمر مع شعبة المنظمات الدولية 

   10:31والوصول إلى األسوار عند الساعة  252الـ 

ر من قبل المراقبين في نقطة معبر إيرز، يجب إجراء فحص لكل زائعند الوصول إلى 
الخروج وبوجود ضابط من شعبة المنظمات الدولية وضابط من مكتب االرتباط من أجل 

 من عودة مجمل زوار السجناء التأكد 

 يجب على دائرة التنسيق إدخال التصاريح إلى المنظومة

عند انتهاء فحص عودة الزوار، يجب إصدار تقرير عملياتي بشأن عودتهم إلى القطاع 
 من قبل مكتب االرتباط

عدم عودة أحد الزوار، يجب إصدار تقرير لشعبة العمليات في دائرة التنسيق في حال 
/ رئيس شعبة العمليات/ واالرتباط بما يتضمن إبالغ رئيس دائرة التنسيق واالرتباط

  شعبة المنظمات الدولية من أجل إدخال المنع إلى المنظومة إلى حين فحص األمر

 


