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 أنظمة دخول اإلسرائيليين إلى قطاع غزة عن طريق معبر إيرز :الموضوع 

 

 :عام .0

تم تعديل اإلجراءات المتبعة في معبر إيرز من أجل إدخال  4112 في عام .أ

المواطنين اإلسرائيليين إلى قطاع غزة، ممن تمت المصادقة على طلباتهم 

بالحصول على تصريح للدخول إلى القطاع كما هو مطلوب بموجب 

، وبناء على التعليمات 5002قانون تطبيق خطة االنفصال من العام 

 . الواردة فيه

قا استعراض التعديالت التي أدخلت على إجراءات إدخال سيتم الح .ب

وذلك بعد تلقي بالغ من )اإلسرائيليين إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز 

تمت المصادقة طلبهم للحصول قد سلطات التنسيق واالرتباط في غزة بأنه 

، بناء على (على تصريح كما هو مذكور، وبموجب السياسة المتبعة

ت العاملة في المعبر، كل بحسب مجال توجيهات مختلف السلطا

  . اختصاصها وصالحياتها

 :يجب أن يتم دخول اإلسرائيليين إلى قطاع غزة على النحو التالي .5

بناء على توجيهات مراقبة الحدود في سلطة السكان والهجرة، وبموجب  .أ

صالحيتها في هذا المجال، من أجل المرور، مطلوب من الشخص 

التعريف عن نفسه أمام الجهات المختصة بمراقبة الحدود من خالل إبراز 

  :مستندات تعريف إسرائيلية رسمية على النحو التالي

إبراز بطاقة هوية إسرائيلية، وكذلك  – ا فوقعاما وم 61الماّرون من جيل  (1

( تصريح مرور وما شابه/ جواز سفر)وثيقة سفر إسرائيلية سارية المفعول 

  . إذا كانت بحوزتهم

يجلبها معه مطلوب ممن أصدرت له في السابق وثيقة سفر، أن  :إيضاحات

أما من لم . في المعبر، حيث لن يسمح له بالدخول إلى القطاع بدونها ويبرزها

تصدر له سابقا وثيقة سفر فسيكون عليه التعريف عن نفسه بواسطة بطاقة الهوية 

من لم يتم إصدار بطاقة هوية له، عليه التعريف عن نفسه بواسطة وثيقة . فقط

 . سفر
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ة سفر سارية فقط بواسطة وثيق -( عاما 61حتى جيل )القاصرون  (5 

   (.تصريح مرور وما شابه/ جواز سفر)المفعول 

أن يقوم مطلوب من القاصر الذي لم يتم إصدار وثيقة سفر له من قبل  :هام

  .باستصدار واحدة قبل الوصول إلى المعبر

تعتمد التوجيهات المذكورة بشأن تعريف اإلسرائيليين عن   :5تشديد عام للبند رقم 

فقا للمذكور أعاله، على توجيهات سلطة السكان والهجرة بهذا أنفسهم في المعبر، و

ضمن مسؤولية سلطة السكان يقع تحديد هذه التوجيهات وتطبيقها، . الشأن

 . والهجرة

كشرط للحصول على التصريح وقبل الوصول بهدف الدخول إلى قطاع غزة،  .3

من قانون تطبيق خطة  52وبموجب الصالحيات الممنوحة بناء على البند 

االنفصال وتحديد الشروط عند التصريح بالدخول إلى قطاع غزة، من المطلوب أن 

 : التالي إيداع المستندات اإلسرائيلية الرسمية، على النحو -مؤقتا  -يتم 

عاما وما فوق، سيطلب منهم إيداع بطاقة هويتهم  61المارون من جيل  .أ

في معبر ( إذا كانت لديهم واحدة)اإلسرائيلية ووثيقة السفر اإلسرائيلية 

  . إيرز مؤقتا

قة السفر سيطلب منهم إيداع وثي( عاما 61يل حتى ج)القاصرون  .ب

   . اإلسرائيلية في معبر إيرز مؤقتا

  .خص عند دخوله إلى إسرائيل مجدداالمستندات للشتتم إعادة س

لم يطرأ أي تغيير على منع اإلسرائيليين الحاملين للتصاريح من الخروج  :تذكير

 . من قطاع غزة عن طريق معبر رفح أو أي طريق آخر، إال من خالل معبر إيرز

يتزود يجب على أي إسرائيلي، بأي جيل كان، يرغب بالدخول إلى قطاع غزة، أن 

  .حديثتين لجواز السفر قبل الوصول إلى معبر إيرز( 2)بصورتين 
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يجدر التشديد، أن الصعوبات أو المشاكل الخاصة التي من شأنها أن تطرأ نتيجة  .2 

لتطبيق هذه التوجيهات، مع التشديد على الحاالت اإلنسانية المستعجلة بصورة 

من استصدار وثيقة  للشخص خاصة، أو الحاالت التي يكون فيها منع موضوعي

سفر، ستتم معالجتها تفصيليا مقابل دائرة التنسيق واالرتباط في غزة وسلطة 

السكان والهجرة، كل بموجب مجال صالحياتها ذات الصلة، وستتم تلبية 

 . االحتياجات المتعلقة بها قدر اإلمكان ضمن الظروف المتاحة

بناء على ما تقدم، يطلب من مجمل السكان اإلسرائيليين الراغبين بالدخول إلى قطاع      

غزة التعجيل بترتيب الموضوع والتزود بمستندات التعريف المطلوبة، وذلك من أجل 

  . تفادي حصول أي خلل أو إزعاج في المعبر

تصريح أو  ليس في ما هو مذكور أعاله ما ينتقص من أي حاجة قائمة للحصول على    

إلجراء أي فحص مطلوب، أمني أو غيره، من قبل السلطات المخولة بذلك، في المعبر 

  . بموجب األنظمة الخاصة بها

 

 

 


