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 صفحات 4يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
خارج / إصدار تصاريح لسكان غزة الموجودين في يهودا والسامرة 

 البالد

 :عام .0

غالبية السكان الذين تتم المصادقة على خروجهم إلى األردن عبر معبر يحصل  .أ

إيرز وجسر ألنبي، على تصريح ليوم واحد من إيرز إلى معبر ألنبي عن طريق 

  . إسرائيل

يحصل المرضى الذين ُيعالجون في مستشفيات األردن أو في يهودا والسامرة، على  .ب

  .  نسيقا تفصيلياتصريح ليوم واحد، لذلك فإن عودتهم تستدعي ت

  :الهدف .5

تحديد نظام لمعالجة طلبات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، الراغبين بالعودة من يهودا 

  .األردن إلى القطاع عن طريق معبر إيرز/ والسامرة

 :الطريقة .3

 :مركز الخدمات المدني .أ

إرسال الطلب إلى مركز الخدمات / تقديمب أن يقوم مندوب اللجنة المدنية بيج (1

  : المدنية على استمارة طلب مفصل تتضمن البيانات والتفاصيل التالية

 (.الهاتف+ رقم الهوية + االسم )بيانات المواطن  .1

 .ماهية الطلب .2

 .الموعد والوجهة .3

 .مكان اإلصدار .4

لمن يرغبون بالمرور عن  -التأكد من أن جواز السفر ساري المفعول  .5

 .ألنبيطريق 

من قبل القادة غير الضباط، " الوضعية"يجب أن يتم فتح الطلب وإدخاله إلى  (2

رئيس شعبة / رفض قادة الشعبة/ موافقة/ ومن ثم تحويله لتلقي موقف

بحسب تدريج الصالحيات  -رئيس دائرة التنسيق واالرتباط / العمليات

  . المحتلن، وبموجب المعايير القائمة والمتبعة
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  .  يجب أن يقوم القادة غير الضباط بإبالغ مندوب اللجنة المدنية -د بعد تلقي الر (3 

 :معالجة الردود (4

، فتحه ومسحه ضوئيا إلى "الوضعية"يجب إدخاله إلى  -رد سلبي  .1

واإلشارة إليه كمرفوض، حفظ الطلب في الملف  "حجر الحكماء"منظومة 

 . المالئم

حه ضوئيا إلى ، فتحه ومس"الوضعية"يجب إدخاله إلى  -رد إيجابي  .2

واإلشارة إليه كمقبول بما يتضمن إصدار رقم " حجر الحكماء"منظومة 

، وبما يشمل اإلشارة إلى مكان اإلصدار في على أساس الصيغةتسلسلي 

 . يهودا والسامرة

يجب إرسال الطلب الذي تم فتحه في دائرة التنسيق  -طلبات التشخيص  .3

، ويجب على القائد (صبموجب نظام التشخي)واالرتباط إلى التشخيص 

ذلك في  وتوثيقغير الضابط التأكد من قسم التشخيص بأنهم تلقوا الطلب 

تشخيص "استمارة الرقابة والمواقف، يجب االحتفاظ بالطلب في رف 

، ومع تلقي الرد يجب معالجة "الوضعية"، إدخاله إلى "جهاز األمن العام

 . الطلب كما هو مبين أعاله

يجب إرسال بالغ من قبل القادة غير الضباط  -صة إكمال البيانات الناق .4

إلى مندوب اللجنة المدنية بالنسبة للطلبات التي تستدعي استكمال البيانات 

يجب أن يتم توثيق البالغ في استمارة . الناقصة من مندوب اللجنة المدنية

عند ". معالجة اللجنة المدنية"الرقابة المواقف، واالحتفاظ بالطلب في رف 

مال البيانات الناقصة، يجب أن تتم معالجة الطلب كما هو مبين استك

  . أعاله

يجب على قائد مركز الخدمات المدني ضمان متابعة معالجة الطلب إلى  .5

حين الحصول على رد نهائي من التشخيص أو استكمال البيانات من 

  . خالل مندوب اللجنة المدنية

بالنسبة للطلبات التي ال يتم استكمال البيانات الناقصة فيها من قبل اللجنة  .6

المدنية بعد بالغي تذكير من دائرة التنسيق واالرتباط، فإن هذه الطلبات 

  . ستتحول إلى طلبات غير ذات صلة بعد شهر
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 :ةخدمات الصحركز م .ب 

مركز إرسال الطلب إلى / يجب أن يقوم مندوب الصحة الفلسطيني بتقديم (1

  : خدمات الصحة على استمارة طلب مفصل تتضمن البيانات والتفاصيل التالية

 (.الهاتف+ رقم الهوية + االسم )بيانات المواطن  .1

 .ماهية الطلب .2

 .الموعد والوجهة .3

 .مكان اإلصدار .4

في حال كان الشخص المذكور قد خرج بهدف تلقي العالج الطبي بعد موافقة  .ت

جب إصدار أرقام تسلسلية ومالحظات على أساس دائرة التنسيق واالرتباط، في

  .  صيغةال

يجب أن يقوم القادة غير الضباط بإبالغ مندوب الصحة  -بعد تلقي الرد  (1

  .  الفلسطيني في اللجنة المدنية

 .بحسب تدريج الصالحيات المحتلن :الجهة المخولة بالمصادقة .4

 :التشخيص .2

إجراء تشخيص تفصيلي من قبل جهاز مطلوب  -والممنوعون  53-61بين األجيال . أ

 (.في حال مكث أكثر من سنة)األمن العام 

 ".حجر الحكماء"بناء على تشخيص  -وغير الممنوعين  53فوق سن  .ب            

 .يوم واحد :مّدة التصريح .6
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/ إصدار تصاريح لسكان غزة الموجودين في يهودا والسامرة  

 تخطيط سريان -خارج البالد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منسق الشؤون الصحية / تقديم الطلب من قبل مندوب اللجنة المدنية
 .المغلف لمكتب التنسيق المدني/ بواسطة الفاكسالفلسطيني 

يتم فحص الطلب من قبل القادة غير الضباط لمعرفة إن كان قد 
  عبر معبر إيرز خرج

 ال

 أكثر من سنة خارج القطاع

 تشخيص جهاز األمن العام
 כ"שב

 مصادق عليه

مصادق غير 
 عليه

 

 مصادق عليه

 

 مصادق عليه

 

סריקת +פתיחת
הבקשה במערכת 

ק "והעברה למת
 הרלוונטי

 نعم

مصادقة مفصلة من قبل رئيس دائرة 
المحددة  للحصةوقفا )التنسيق واالرتباط 

في حال تجاوز الحصة، (. في المعايير
يجب الحصول على موافقة تنسيق 

 .نشاطات الحكومة في المناطق

 ق عليهمصادغير 

 
 مصادق عليه

 

 بالغ الفلسطينيينإ

مسح الطلب + فتح 
ضوئيا إلى المنظومة  

وتحويله إلى مكتب 
التنسيق واالرتباط 

 .المالئم

مسح الطلب + فتح 
ضوئيا إلى 
 -المنظومة 

واإلشارة إلى 
 .رفضه


