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 صفحات 2يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
نظام خروج األجانب وحملة الجنسية األجنبية من غزة ويهودا والسامرة إلى  :الموضوع 

 خارج البالد

  :عام .0

أو النشاطات العملياتية البرية /خالل التغييرات التي تطرأ على الواقع األمني و .أ
التي يقوم بها جيش الدفاع اإلسرائيلي في مناطق يهودا والسامرة وغزة، من 

أو المنظمات الدولية إخراج /أو القنصليات و/المتوقع أن تطلب السفارات و
  . نبيةاألجانب أو الفلسطينيين من حملة الجنسيات األج

تأتي  تعتبر المصادقة على خروج أصحاب الجنسيات المزدوجة قضية حساسة .ب

  . لمنح الشرعية ومزيد من إمكانية المناورة العملياتية لجيش الدفاع

بخالف األوقات العادية، ستطلب المناطق إخراج األشخاص خالل وقت قصير  .ت

  . إطار دفعات مركزة وفي

 :تعريفات .5

 . أو منظمات دولية/أو قنصليات و/أي، مندوبو سفارات و -الجهة المتوجهة  .أ

شحص يحمل جواز سفر أجنبي، ليس موطنا إسرائيليا وال يحمل بطاقة  - أجنبي .ب

  . هوية فلسطينية

 : بشأن هذا النظام، يحتسب بناء على إحدى الحاالت التالية -حامل جنسية أجنبية  .ت

اقة هوية فلسطينية شخص يحمل بط  -الفلسطيني الحامل لجنسية أجنبية  (0

  . وباإلضافة إليها بحوزته جنسية دولة أجنبية

شخص يرتبط بعالقة قرابة من الدرجة  -قريب عائلة لحامل جنسية أجنبية  (5

، تم منحه (ة واألبناء/أهل لشخص قاصر، أخوة صغار، الزوج)األولى 

ذات  من خالل جهة دبلوماسية)التزاما بأن تقوم الدولة ذات العالقة باستيعابه 

 (. عالقة

بشأن هذا النظام، سيتم اعتبار معبر جسر ألنبي فقط على أنه  -معبر حدود دولي  .ث

  . معبر دولي



 غير ُمصنف 
 

  
 

 

-2 -
 5102                             نيسان

 
 صفحات 2يتضمن األمر 
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توثيق بديل يتم إصداره لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة ممن  -بطقة خارج  

ال يمتلكون جواز سفر فلسطيني ويغادرون إلى خارج البالد عن طريق جسر ألنبي، 

 . ساري المفعول

تحديد نظام لمعالجة توجهات الممثليات الدبلوماسية والمنظمات  :الهدف من النظام .3

الدولية بشأن إخراج األجانب وحملة الجنسيات األجنبية، من داخل وحدة مساحة في 

منطقة يهودا والسامرة وغزة ممن يتواجدون في حالة طوارئ، بالعودة إلى دولهم 

  . األصلية

 :ج األجانب وحملة الجنسيات األجنبيةهذا ترتيب اإلجراءات لخرو .4

يجب تركيز مجمل التوجهات التي يتم تلقيها من الممثليات الدبلوماسية والمنظمات  .أ

مثل وحدة اإلتاحية التابعة لألمم )الدولية، بواسطة جهة دولية يتم تحديدها سلفا 

ضمن مسؤولية رئيس الفرع -( أو بدل ذلك منظمة الصليب األحمر/المتحدة و

الحقا، )ني في اإلدارة المدنية ورئيس شعبة المنظمات الدولية في غزة المد

 "(.المناطق"

يجب على الممثليات أن تحول الطلبات إلى المناطق، على أن تتضمن التفاصيل  .ب

  : والبيانات التالية

 .الرباعي/ االسم الكامل (0

ما، عا 61رقم الهوية الفلسطينية، شهادة الميالد بالنسبة للقاصرين تحت سن  (5

  . رقم الجواز الفلسطيني ساري المفعول

  (. في حال المصادقة عليه)صورتين لجواز السفر  (3

في حال كان الحديث يدور عن أجنبي  -رقم الجواز األجنبي ساري المفعول  (4

  . ال يحمل بطاقة هوية فلسطينية

 . وسيلة لالتصال (2

 . نسخة عن الوثائق التي سيتم استخدامها للمرور (6
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 :والوصولالتنقل  .ت 

النقل، داخل / تقع على الجهة المتوجهة مسؤولية تنظيم السفريات لإلخالء (0

وحدة المساحة المطلوبة وخارجها وصوال إلى معبر ألنبي، بالتنسيق مع 

  . المنطقة

المركبات )يجب على الجهة المتوجهة أن تحول للمناطق بيانات وسيلة النقل  (5

  : ، بما في ذلك(ةأو مركبات المنظمة الدولي/الفلسطينية و

 .رقم لوحة الترخيص (أ

 .لون ونوع المركبة (ب

يجب أن يتم وسم المركبات بصورة مرئية وواضحة، بالتنسيق مع  (ت

  . المنطقة

 . تفصيل بيانات المسافرين، وتقسيمهم على المركبات (ث

 . وسائل اتصال وأشخاص لالتصال بهم (ج

وصوال إلى وداخل وحدة المساحة، داخل حدود إسرائيل )محور التنقل  (ح

  . ، بالتنسيق مع المناطق(معبر ألنبي

 . الجداول الزمنية للتنقل (خ

لإلمكانيات وتنسيق تحرك المسافرين مع الجهات ذات العالقة  سيتم إجراء فحص .ث

من ( مديرية الهجرة والسكان ومراقبة الحدود/ جهاز األمن العام، وزارة الداخلية)

 .لية المناطقضمن مسؤو -أجل إتاحة مرورهم بصورة سليمة 

وفقا لصورة الوضع األمني، سيتم إجراء التنسيق والمصادقة على مرور القوافل  .ج

بحسب محاور التنقل مع منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية، القيادة 

سلطة )اللواء اإلقليمي ذي العالقة، وسلطات المعابر المختلفة / أو الوحدة/و

وكل ذلك وفقا للحاجة ( س الحدودالمطارات، مديرية المعابر، شرطة إسرائيل، حر

 .ضمن مسؤولية المناطق  -ولالرتباط بالحالة 
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يستدعي تطبيق النظام في حاالت الطورائ استصدار أمر من وحدة العمليات  .ح 

للمستويات ذات العالقة في جيش الدفاع اإلسرائيلي، وخصوصا في األوقات التي 

لمستويات العملياتية في الميدان يستدعي الواقع األمني فيها المصادقة والتوجيهات ل

ضمن مسؤولية شعبة العمليات لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق  -

 . الفلسطينية

إبالغ الجهة المتوجهة، وتحويل تقرير عملياتي من أجل تنسيق تحرك القافلة داخل  .خ

عند الحاجة، يجب إزالة . تعرضها لإلصابة بنيران قواتنا عالمناطق، من أجل من

  . ضمن مسؤولية المناطق -وائق من محاور الطرقات المؤدية إلى المعابر الع

المواطنة األجنبية / توفير مندوب قنصلي من الدولة التي ينتمي إليها حملة الجنسية .د

المشاكل / في المعابر، من أجل التعرف على الداخلين وحل مشاكل التوثيق

  . المتوجهةضمن مسؤولية الجهة  -القنصلية األخرى بشكل فوري 

ضمن  -إصدار تصاريح للسكان الفلسطينيين الذين وصلوا فعليا إلى المعبر  .ذ

  . مسؤولية المناطق

يجب أن يتم انتقال األشخاص من المعبر ذي العالقة إلى جسر ألنبي بمرافقة  .ر

أو /محطات وأية  عندمركبات مندوبي المناطق والجهة المتوجهة، دون التوقف 

  . ضمن مسؤولية الجهة المتوجهة -توقفات في الطريق وصوال إلى دولة األصل 

 :تشديدات وإيضاحات للنظام .2

يجب أن يتم إخالء المواطنين من المناطق وفقا للحاجة، وبما يتالءم مع صورة  .أ

  . الوضع األمني وبصورة مركزة

طقة من أجل منح يجب السعي للحصول على مصادقة استثنائية من قائد المن .ب

  . تسهيالت في الفحص األمني، بسبب مرافقة مندوبي الممثليات األجنبية

يجب عقد لقاء لمالءمة التوقعات على مستوى المناطق، مع الجهات الدولية  .ت

  . والجهات المختصة في المعبر قبل التنفيذ
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من الممكن أن يتم تقديم طلبات لنقل حملة الجنسيات المزدوجة بين مختلف  .ث 

  . القطاعات داخل يهودا والسامرة

أو إذا كان جوازه منتهي )في حال لم يكن المواطن يحمل جواز سفر فلسطيني  .ج

  . رجايجب إجراء تنسيق للخروج على أساس بطاقة خ( الصالحية

مقابل جسر ألنبي، وذلك بعد مرور األشخاص إلى " إغالق للدوائر"يجب إجراء  .ح

  . ضمن مسؤولية المناطق -األردن 

اإلخراج، يجب تعميم تقارير عملياتية بشأن خطة / في إطار إجراءات اإلخالء .خ

ضمن  -عند انتهاء الدفعة، يجب تعميم تقرير تلخيصي . العمل ومراحل التنفيذ

  . مسؤولية المناطق

 


