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 االرتباطمكتب " – إجراءات أجانب"

 

 :عام  .1

التً تنص على أن كل مسافر  "إجراءات أجانب"  بدا تطبٌق 07فً شباط 

 توثٌق أجنبً الذي ٌصرح أمام سلطات الحدود، أثناء دخوله عن بصاح
طرٌق جسر النبً ، أنه ٌنوي الدخول إلى المناطق ٌتم تحوٌله لعناٌة مكتب 

.  االرتباط

: الهدف .2

مكتب االرتباط ٌعتنً بالسكان االجانب الذٌن ٌدخلون إلى منطقة ٌهودا 
التً ٌركزها تنسٌق أعمال الحكومة فً " إجراءات األجانب"والسامرة بحسب 

 المناطق 

 :الطرٌقة .3

 ٌنفذ 2000أثناء استقبال حركة عبور المسافر فً جهاز تصرٌح الزٌارة  (1
: ممثل االرتباط المراحل

فً البداٌة ٌفحص فً الجهاز التفاصٌل التً تبرز نتٌجة التحقٌق من  .أ 
 .قبل مراقبً الحدود للمسافر

ٌتقدم ممثل االرتباط إلى مكتب الشخصٌات الهامة التابع لمراقبً  .ب 
 .الحدود وٌأخذ صورة جواز السفر األجنبً وٌقدمه للتحقٌق

: خالل التحقٌق ٌتم طرح االسئلة التالٌة من قبل ممثل االرتباط (2

(. لواء فً الضفة الغربٌة? )إلى أٌن تتوجه .أ 

إذا كان الجواب نعم ٌجب طلب ? هل لدٌك اقارب فلسطٌنٌٌن فً المنطقة .ب 
ٌمكن أن ٌتواجد مع  )االسم الرباعً للقرٌب، السن، اسم الوالدة، هاتف 

 .(المسافر بطاقة هوٌة المواطن الذي ٌرٌد زٌارته

? كم من الوقت ٌنوي المكوث فً المنطقة .ج 

بعد أن استخرج ممثل الرابطة كل المعلومات ذات العالقة، ٌدخل إلى جهات  (3
. شاشة خدمة المواطن" الحجر المتدحرج فً إمكانٌه

 ممثل مبعد أن تم العثور على المواطن الذي دخل لزٌارته المسافر، ٌقو (4
 2000االرتباط بكتابة الجواب فً جهاز تصارٌح الزٌارة 

  :المالحظة التالٌة(اإلجابة)
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المذكور . الرفض\ الموافقة: موقف منسق أعمال الحكومة فً المناطق" 
 (قرابة )_____ بهدف زٌارة ___ لفترة  (لواء )___ ٌنوي الدخول إلى 
ٌنوي الدخول إلى المناطق اإلسرائٌلٌة \ ال ٌنوي__ : تفصٌل الفلسطٌنً

 "اسم الجندي المعالج)_____ 

 مكتب االرتباط مع باقً صور األجانب يٌتم االحتفاظ بصوره جواز السفر ف (5
  . عبروا فً ذلك الٌومنالذي

فً حال تم اكتشاف أن مع المسافر قرٌب من قرابة أولى ٌحمل بطاقة هوٌة  (6
فلسطٌنٌة ال ٌتم تحوٌل المسافر لمعالجة مكتب االرتباط،  باإلضافة إلى ذلك 

لٌس من مسؤولٌة مكتب االرتباط معالجة المسافرٌن من أصحاب التوثٌق 
االجنبً الذٌن ٌصرحون أن بنٌتهم الدخول إلى قطاع غزة، أو بالمقابل دولة 

 . إسرائٌل 

 

باإلضافة إلى ذلك هنلك حاالت ال ٌوجد بها للمسافر أٌه عالقة بفلسطٌنً من  (7
شركة أو لهدف \ ٌهودا والسامرة وهو ٌصل لغرض العمل فً منظمة دولٌة 

فً حال اصطدم ممثل االرتباط بحاالت من هذا . سٌاحً فً فً المنطقة
النوع، ٌجب حتلنته بشكل فوري لضابط الوردٌة وهذا ٌتخذ اإلجراءات 

 :التالٌة

ٌتحدث ضابط الوردٌة مع المسافر من أجل التأكد أن ما فهمه الضابط كان  (8
. صحٌحا

ٌجب فحص إذا كان المسافر ٌظهر فً قائمة تنسٌق أعمال الحكومة فً  (9
المناطق الموجودة فً حواسٌب مكتب االرتباط والتً تمكن من إعطاء 
تصدٌق أوتوماتٌكً لدخول المسافر ألنه إذا كان معروفا لتنسٌق أعمال 

ٌتم  )الحكومة فً المناطق على أنه مستثمر خارجً أو رجل أعمال كبٌر 
  .(وطلب المسافر )تحدٌد إطار الزمن بحسب قرار ضابط االرتباط 

ٌحتلن ضابط اإلرتباط بشكل فوري ضابط الوردٌة بكل مسألة شاذة  :مالحظة
  .تم اكتشافها خالل معالجة اإلجراء

: تشدٌد .4

فً نهاٌة الٌوم كجزء من إغالق مكتب االرتباط، ٌقوم ضابط االرتباط بعد كل           
الصور فً جوازات سفر األجانب وٌحتلن عدد العابرٌن فً إدارة االجانب فً 

    .التقرٌر الٌومً وٌوثق صور جوازات السفر فً ملف مخصص 
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( 2006 )إدارة األجانب فً تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق

 

: عام .1

 دخول األجانب من الخارج إلى مناطق السلطة الفلسطٌنٌة .أ 

 مطاري – ٌمكن أ، تتم عن طرٌق عدة معابر األساسً فٌها

  . بن غورٌون وجسر النبً 

ٌمكن تقسٌم الشرعٌة السكانٌة لألجانب الذٌن ٌدخلون إلى  .ب 

كل واحدة منها تلزم  نوعٌات / مجموعات ٌهودا والسامرة

إجراءات معالجة وتصدٌق مختلفة، ٌتم التشدٌد بأن الحدٌث 

من وجهة نظر  ٌدور عن شرٌحة سكانٌة ذات حساسٌة 

 .ومن هنا أهمٌة طرٌقة معالجتها, المجتمع الدولً

عملٌة ومجاالت مسؤولٌة معالجة هذه اإلجراءات تحدد    
  .  الذٌن ٌنوون الدخول إلى مناطق ٌهودا والسامرةاالجانب

 :الهدف .2

تحدٌد إجراءات العمل واألنظمة التً تلزم دخول االجانب إلى 
مناطق ٌهودا والسامرة عن طرٌق معابر الحدود فً مطارٌن بن 

  . غورٌون وجسر ألنبً ، بالتنسٌق مع كل الجهات

: الطرٌقة .3
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 من 2\ٌتم دخول االجانب بواسطة رخصة دخول من نوع ب (1
وزارة الداخلٌة بعد الحصول على مصادقة من جهات الجٌش 

 (ممثل تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق )

السٌاسة التً تمت المصادقة علٌها ٌتم الدخول بشكل ٌالئم  (2
بهدف تسهٌل إجراءات دخول االجانب إلى   من قبل الجٌش 

 .(ٌهودا والسامرة)مناطق السلطة الفلسطٌنٌة 

 فً إجراءات المعالجة والتصدٌق بٌن دول ٌوجد فارقوجود  (3
ال توجد مثل هذه  معها وبٌن تلك التً إلسرائٌل اتفاقٌة فٌزا

 .االتفاقٌة

 بشكل فردي ضمن صالحٌاتٌتم تمدٌد مفعول التصارٌح  (4
المسؤول عن السجل السكانً فً قٌادة الغدارة المدنٌة فً 

ٌهودا والسامرة بشكل خاضع للمعاٌٌر التً تم المصادقة 
. علٌها للتمدٌد

 :تفاصٌل الطرٌقة .4

 :إجراء دخول مواطنً الدول التً توجد معها اتفاقٌات تصرٌح (1
 

 ٌوجد إلسرائٌل معها اتفاقٌة ٌتم دخول االجانب من دول  .أ 
: تصارٌح بحسب المفصل ما ٌلً 

وصول األجنبً إلى مركز فحص الحدود فً المعبر ٌخص  .ب 
 .الشمول وهدف الدخول من قبل مراقبً الحدود فً المكان

 المصرح  دخول أجنبً هدفه فً حال كان الحدٌث ٌدور عن  .ج 
تنسٌق أعمال  ٌتم توجٌهه إلى ممثل  إلى ٌهودا والسامرة، 

 .الحكومة فً المناطق فً المكان

قبل  ٌقوم منسق أعمال الحكومة فً المناطق عددا من فحوصات  .د 
: من ضمنهااتخاذ قرارا 

انتماء األجنبً إلى أحد األقسام بحسب السٌاسة التً تمت  .ه 
 .9 – 7المصادقة علٌها كما هو مفصل فً الصفحات 

 : بشكل خاضع لتشخٌص القسم ٌتم فحص المعاٌٌر التالٌة .و 

. أهداف الزٌارة .ز 

. مركزه فً المنطقة .ح 

. مؤسسة\ انتماء إلى منظمة\ عالقات عائلٌة فً المنطقة .ط 
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مراقبة \ وتحوٌله خطٌا إلى وزارة الداخلٌة  اتخاذ القرار .ي 
 (بنص محدد ).الحدود

 

 

  :إعادة األجانب (2

دون التشاور مع ممثل منسق أعمال الحكومة  )إعادة األجانب  .أ 
الذٌن ٌتوجهون إلى منطقة ٌهودا والسامرة شروط   (فً المناطق

أي جهاز  )بوجود شمولٌات أمنٌة فً جهاز رخص الزٌارة 
. شرطة إسرائٌل \ األمن العام

ٌتم توجٌه األجانب الذٌن ٌنوون التوجه إلى ٌهودا والسامرة وٌتم  .ب 
شمولٌة وزارة  )رفض دخولهم فً أعقاب شمول لٌس أمنً 

إللى ممثل أعمال الحكومة فً المناطق فً المعبر من  ( الداخلٌة
 . أجل اتخاذ قرار فً موضوعهم 

من صالحٌة  رفض دخول األجانب إلى ٌهودا والسامرة هو  .ج 
 .رئٌس قسم المصادقات فقط

 :دخول مواطنً الدول التً ال ٌوجد إلسرائٌل اتفاقٌات فٌزا معها (3

الدول التً ال ٌوجد إلسرائٌل  ٌتم دخول األجانب من .أ 
: ٌشملإجراء مسبق  بحسب   اتفاقٌات فٌزا معها

.  القنصلٌة \ ى الممثلٌةتقدٌم طلب األجنبً فً بلد منشأه إل .ب 
. ( ومن خالل ذلك هدف زٌارته لمناطق السلطة الفلسطٌنٌة)

 خاضع لمكان وزارة الداخلٌة بشكلفحص الطلب من قبل  .ج 
: الزٌارة، هدف الزٌارة، مدة المكوث

القنصلٌات اإلسرائٌلٌة \ تقوم وزارة الخارجٌة بإرشاد الممثلٌات .د 
فً الخارج أنه فً حال وكان الحدٌث ٌدور عن أجنبً ٌطلب 

الوصول إللى مناطق السلطة الفلسطٌنٌة ٌجب تحوٌل طلبه إلى 
  .وزارة الخارجٌة فً البالد

تحول الطلب من أجل الحصول على (القنصل)وزارة الخارجٌة  .ه 
 بالدخول إلى ممثل تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطقمصادقة 

 .وزارة الداخلٌةمناطق السلطة الفلسطٌنٌة بواسطة 

 .  صورة جواز السفر األجنبًٌشمل معلالٌجب ان ٌكون الطلب  .و 
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ٌحول منسق أعمال الحكومة فً المناطق القرار بعد الحصول  .ز 
رئٌس وحدة االرتباط ذات \ على تطرق  فرع تنسٌق الرفاهٌة

العالقة وجهات أخرى حٌن الحاجة وٌحولها فً رسالة إلى 
 . وزارة الداخلٌة

تتم مواصلة معالجة الموضوع من قبل وزارة الداخلٌة مقابل  .ح 
وزارة الخارجٌة بحسب موقف تنسٌق أعمال الحكومة فً 

  . المناطق

تسلٌمه تصرٌح  على طلب األجنبً ٌتم  المصادقةفً حال تمت .ط 
 على دخوله إلى مناطق دخول وموافقة جٌش الدفاع اإلسرائٌلً

  .ٌهودا والسامرة من قبل القنصلٌة ذات العالقة

. حٌن دخوله ٌستعملها األجنبً  هذه المصادقة .ي 

أٌضا من قبل القناصل  تتم المصادقة على تصارٌح فٌزا  الٌوم .ك 
فً الممتلٌات اإلسرائٌلٌة بحسب المعاٌٌر المصادق علٌها بحسب 

 هذا اإلجراء

اعمال الحكومة  على وضع ممثل دائم لتنسٌق  ٌتم التشدٌد .ل 
ٌتم إعطاء مصادقة فً المناطق فً مطار  بن غورٌون 

\ اعمال الحكومة فً المناطق   بواسطة الهاتف  تنسٌق 
  . الفاكس

: عالقات عمل وعالقات متبادلة (4

\ ٌعمل ممثل تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق بشكل جار  .أ 
: عادي مقابل الجهات التالٌة

 ساعة بالٌوم24غرفة الوضع التً تعمل - وزارة الخارجٌة  

 ممثلٌة مدٌرٌة تسجٌل \ قسم مراقبة الحدود – وزارة الداخلٌة
 .مطار بن غورٌونالسكان فً 

 التشدٌد على مجموعات حجاج وسٌاح – وزارة السٌاحة. 

  וمنظمات دولٌة– وزارة الرفاه NGO'S.  

 رؤساء أقسان  )قٌادة تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق
مهنٌٌن مكتب التنسٌق فً النبً ورؤساء األجهزة ذوي 

(. العالقة
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لممثل تنسٌق أعمال  رفض / مصادقةٌشدد على كل  .ب 
ال؛كومة فً الناطق فً المعبر ٌحول إلى ممتلً وزارة 

مراقبة الحدود فقط بشكل خطً فً جهاز \ الداخلٌة 
 .تصارٌح الزٌارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تشخٌص األجانب الذٌن ٌودون الدخول إلى مناطق ٌهودا والسامرة

 فحوص مطلوبة موقف مطلوب قسم فرعً السكان 

مدة 
التصرٌح 

عند 
 الدخول

 

عالقات 
 عائلٌة

 

زوج لغرض 
إجراء طقوس 

 الزواج

 

ممثل تنسٌق 
أعمال 

الحكومة فً 
 المناطق

العثور على عائلة زوج  .1
 وزوجة من سكان المنطقة

فحص تسجٌل أوالد فً  .2
السجل السكانً فً ٌهودا 

 .والسامرة

فحص عبور العائلة  .3
 .الفلسطٌنٌة

فحص وثائق ذات عالقة  .4
زواج وثائق \ شهادة مٌالد

. طبٌة تصرٌحات

 

حتى ثالثة 
 أشهر

زوج متزوج 
 بدون أوالد

زوج متزوج مع 
أوالد ولدوا فً 

 المنطقة

زوج متزوج مع 
أوالد ولدوا خارج  

 المنطقة
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 زٌارة

ممثل تنسٌق 
أعمال 

الحكومة فً 
 المناطق

فحص على أساس  .5
الحجر " جهاز 

معلومات " المتدحرج
 حول المواطن

 

 أغراض إنسانٌة

ممثل تنسٌق 
أعمال 

الحكومة فً 
 المناطق

 )فقدوا مواطنتهم " سابقٌن"سكان
هذه الشرٌحة السكانٌة معرفة على 

أنهم أجانب ولٌسوا سكان 
( (فلسطٌنٌٌن

ممثل تنسٌق 
أعمال 

الحكومة فً 
 المناطق

زوجة \ العثور على زوج  .1
 من سكان المنطقة

فحص تارٌخ فقدان  .2
 المواطنة

فحص وثائق ذات عالقة  .3
زواج وثائق \ شهادة مٌالد

. طبٌة تصرٌحات

. هدف الزٌارة .4

فحص على أساس  .5
الحجر " جهاز 

معلومات " المتدحرج
 حول المواطن

 

 

حتى ثالثة 
 أشهر
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 فحوص مطلوبة موقف مطلوب قسم فرعً السكان 

مدة 
التصرٌح 

عند 
 الدخول

عالقات 
تجارة \ تجارٌة

 وعمل

 رجال أعمال
ممثل تنسٌق 

أعمال الحكومة 
 فً المناطق

 فحص قوائم
حتى ثالثة 

 أشهر
أصحاب رخصة 
عمل فً ٌهودا 

 والسامرة

 آخر

 متطوعٌن

ممثل تنسٌق 
أعمال الحكومة 

 فً المناطق

فحص مقابل منسقة  .1
فرع المنظمات \ الرفاه

 الدولٌة

 فحص الوثائق ذات العالقة .2

مؤسسة  / فحص قوائم .3
 .الثقافة

فحص مقابل رئٌس الفرع  .4
 ذو العالقة

فحص مقابل وزارة  .5
 فرع المنظمات \الخارجٌة 

 الدولٌة

 

. فحص رخصة العمل .6

فً جزء من الحاالت  .7
ٌتم التنسٌق مسبقا 
 .على اساس القوائم

حتى ثالثة 
 أشهر

 محاضرٌن

 مستشارٌن

شواذ موصى 
علٌهم توجد 

مصلحة 
إسرائٌلٌة فً 

 .إدخالهم

ممثل تنسٌق 
أعمال الحكومة 

 فً المناطق

ممثل منسق أعمال الحكومة 
فً المناطق على أساس قوائم 

قوائم ٌتم تحوٌلها إلى . مسبقة
وزارة الداخلٌة لتغذٌة 

 .حواسٌب مراقب الحدود
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 فحوص مطلوبة موقف مطلوب قسم فرعً السكان 

مدة 
التصرٌح 

عند 
 الدخول

ممثلٌن أجانب 
ٌقطنون فً 

 ٌهودا والسامرة

منظمات دولٌة 
فً ٌهودا 
منسق أعمال  والسامرة

الحكومة فً 
 المناطق

فحص مقابل فرع 
المنظمات 

مقابل وزارة \الدولٌة
 الخارجٌة

حتى ثالثة 
عمال الممثلٌات  أشهر

األجنبٌة  فً 
 ٌهودا والسامرة
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الشرائح السكانٌة األجنبٌة الذٌن ٌعتبر دخولهم على أنه لٌس من 
 صالحٌة تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق

-  للمعرفة فقط -

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة التصرٌح عند الدخول موقف مطلوب قسم فرعً السكان 

 آخر
\ وزارة األمن  شاذ عن المعاٌٌر

 وزارة الداخلٌة
 بحسب القرار

 حجاج - سٌاح

 زوار

 صحفٌٌن

\ وزارة األمن 
 وزارة الداخلٌة

 بحسب القرار
عمال الممثلٌات األجنبٌة 

فً إسرائٌل الذٌن 
ٌخدمون أٌضا فً ٌهودا 
 والسامرة وأبناء عائالتهم

ممثلٌن 
 أجانب

قناصل \ دبلوماسٌٌن 
 وأبناء عائالتهم

\ وزارة األمن
 وزارة الداخلٌة

 بحسب القرار

عمال المنظمات الدولٌة 
فً إسرائٌل وٌهودا 
 والسامرة وعائالتهم

 األمم المتحدة وهٌئاتها

 الصلٌب األحمر

 آخرٌن ممثلٌن أجانب
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 2\نظام تمدٌد تصرٌح الدخول من نوع ب

 

تصرٌح الدخول بواسطة ممثل وزارة الداخلٌة  ٌمكن تمدٌد, بشكل عام .1
 . اإلسرائٌلً فً بٌت إٌل

 : الطرق التالٌةبأحد تمدٌد التصرٌح ٌتم .2

 . عن طريق ممثل السجل السكاني الفلسطيني  .أ

الوصول إلى بٌت إٌل إلى مكتب ممثل السجل - بشكل مستقل .ب 

  .(للشواذ )السكانً فً المكان 

ٌمكن تمدٌد تصرٌح الدخول لفترة إضافٌة حتى سنة من قبل الشرائح  .3

 : السكانٌة التالٌة

; زوجه\ زوج  .أ 

; رجال اعمال .ب 

; مستثمرٌن .ج 

رجال مصارف،  )أصحاب تصرٌح عمل فً ٌهودا والسامرة  .د 

 .(أطباء مختصٌن

 ٌكون مشروطا , لتمدٌد إضافً  توجد إمكانٌة  شهر27فً نهاٌة ) .4

  .(بخروج االجنبً من المنطقة

 نتمدٌد فترة الموافقة من قبل ممثل الداخلٌة لممثلً اإلدارة الدولٌة الذي .5

ٌعملون فً مناطق ٌهودا والسامرة ومركز حٌاتهم فً المنطقة ممكن لفترة 

باإلضافة إلى الطرق المذكورة  )ٌمكن تنفٌذ التمدٌد . إضافٌة حتى نصف سنة

  : بواسطة . (2فً البند 

 .فرع المنظمات الدولٌة فً تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق .أ 
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للممثلٌن الساكنٌن فً  – مكاتب تسجٌل السكان فً إسرائٌل .ب 

 إسرائٌل

 

الزوار الذٌن ختم جواز  .توقف LAST PERMIT- الستعمال ختم  .6

 ٌمكنهم الخروج من ٌهودا LAST PERMITسفرهم بهذا الختم 

. والسامرة دون خوف بأن ٌتم منع دخولهم مرة اخرى لهذا السبب فقط

 :التشدٌد .7

دون ( هدفه ٌهودا والسامرة) ال تتم إعادة أجنبً بشكل عام .أ 

 )مصادقة ممثل تنسٌق أعمال الحكومة فً المناطق فً المعابر

\ جهات االمن العام  )عدا إعادة أجنبً على خلفٌة أمنٌة فقط

  . (شرطة إسرائٌل

لألجانب الذٌن تمت " ( فٌزا "تصرٌح المكوث )تمدٌد التصرٌح .ب 

المصادقة على دخولهم المنطقة من قبل تنسٌق أعمال الحكومة فً 

المناطق بصالحٌة مسؤول السجل السكانً فً الغدارة المدنٌة فً 

ٌهودا والسامرة ، ٌتم بشكل خاضع لالحتٌاجات فً االقسام 

 المختلفة

لمجموعات خاصة مثل رجال األعمال الكبار ، بأعمال  .ج 

دخول لعدة ٌعطى تصرٌح المنظمات الدولٌة مستشارٌن ، 

بشكل خاضع للتشخٌص األمنً عند  (مولتً ) مرات

  . الحاجة

تداخل العدد من  ٌوجد فً إجراءات دخول األجانب  .د 

بحسب الجهات ، مما ٌلزم التنسٌق، الحتلنة والعمل 

 .  اإلجراءات التً حددت
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 بشكل خاص من الدول التً حددت الشواذ تتم معالجة .ه 

  .بحسب القٌادة المسؤولة

 ٌتم المصادقة على األقسامإجراءات العمل وسٌاسة   .و 

بحسب االحتٌاجات والتنسٌق مع فحصها بشكل جار 

  .الجهات

 

 

نهاٌة الزوار الذٌن ٌدخلون وال ٌخرجون من المنطقة فً  .ز 

، ٌتم اتخاذ خطوات موعد التصرٌح الموجود بحوزتهم

. ضدهم لمنع دخولهم مرة أخرى
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حاالت وردود فعل 

رد الفعل الحالة 

وصول رجل أعمال إلى المعبر واسمه 
مشمول فً القائمة المصادقة لكن شقٌقه الذي 

وصل معه ٌدعً أنه رجل أعمال لكنه ال 
 .ٌظهر فً أٌة قائمة ولم ٌتم تنفٌذ تنسٌق معه

 فحص إسم رجل األعمال بحسب القائمة. 

 تصدٌق معطٌات عالقات العائلة للمواطن ٌشمل توثٌق مؤكد. 

 فحص الحالة بعٌنها. 

 فحص مقابل رئٌس فرع االقتصاد فً المنطقة. 

  المرافقٌن إلى \ بعد الفحص والمصادقة ٌتم إدخال تفاصٌل أبناء العائلة
 .الجهاز وٌم إدخالهم إلى ٌهودا والسامرة

مواطن المنطقة الذي عاد من الخارج ومعه 
زوجته وأوالده الذٌن لم ٌخرج معهم 
وٌطلبون الدخول إلى مناطق السلطة 

  .الفلسطٌنٌة

 أساس ىأجنبً ٌطلب الدخول إلى المنطقة عل
ٌدعً وصوله إلى زفاف ابن  )إنسانً 

  .عائلته

  ًلألجنبً (المنطقة)العثور على أقارب ف .

  ً(عند الحاجة )تصدٌق الحادثة مقابل مكتب االرتباط اللوائ 

 ًالخوف من السكن  / فحص سن األجنب. 

 فحص عبور سابق .

وصول أجنبً ٌدعً أنه عامل فً منظمة 
دولٌة، لكنه ال ٌظهر فً قاعة المنظمات 

الدولٌة وغٌر معروف لممثل منسق أعمال 
 .الحكومة فً المناطق الموجود فً المكان

 فحص الحالة مقابل فرع المنظمات الدولٌة فً قٌادة اإلدارة المدنٌة .

 فحص الحالة مقابل وزارة االمن .

ٌحمل أٌضا هوٌة فلسطٌنٌة  )وصول أجنبً
وٌطلب الدخول إلى نابلس مع أبناء ( فعله

 عائلته األجانب

  ٌشمل الوضع المختلف " الحجر المتدحرج" تشخٌص المواطن فً جهاز
 .(خامل\ نشٌط )

  فً حال كان الحدٌث ٌدور عن مواطن ناشط ٌتم دخوله إلى المنطقة فقط
من  خالل ذكر  تفاصٌل هوٌة - عندما ٌدور الحدٌث عن حالة إنسانٌة 

 على ظهر جواز السفر األجنبً ، خاضع للفحص االمنً 

 ٌتم فحص دخوله كما ٌتم بالنسبة - فً حال كان احدٌث ٌدور عن خامل
    .لكل أجنبً بحسب هدف الزٌارة

تل  )وصول أجنبً ٌدعً أن هدفه إسرائٌل 
باإلضافة إلى رغبته فً الوصول إلى  (أبٌب

 .بعد عدة أٌام إلى رام هللا

  ًفً هذه الحالة ٌحول العالج إلى ممثل منسق أعمال الحكومةف
المناطق، ٌتم فحص الحالة على أنها لغرٌب أجنبً ٌود الوصول إلى 

 . ٌهودا والسامرة

وصول أجنبً إلى مطار بن غورٌون 
وٌدعً أنه طالب وٌود  الدخول إلى رام هللا 

   لمواصلة تعلٌمه فً المكان

 فحص وثائق وتوثٌق. 

  رام هللا–تصدٌق تفاصٌل المؤسسة مقابل مكاتب االرتباط . 

 فحص عبور  سابق. 

 فحص عالقة  عائلٌة .

وصول أجنبً ٌدعً أنه متطوع فً منظمة 
بحسب . دولٌة تعمل فً مجال حقوق اإلنسان

أقواله وصل إلى جلسة المنظمة المقررة فً 
 .رام هللا

  فحص فرع المنظمات الدولٌة لتصدٌق تفاصٌل المنظمة. 

 فحص مقابل منسقة الرفاه .

 فحص مقابل مكتب االرتباط  رام هللا. .
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رد الفعل الحالة 

وصول أجنبً ٌدعً أنه صحفً وٌطلب 
 ضالفلسطٌنٌة ٌرفالدخول إلى منطق السلطة 

المذكور عرض بطاقة من قبل مجلس 
الصحافة 

 توجٌه معالجة القضٌة فً وزارة الداخلٌة .

وصول عامل فً منظمة دولٌة تود خدمات 
 األمن التحقٌق معه فً المعبر

 حتلنة فرع المنظمة الدولٌة فً اإلدارة المدنٌة. 

 حتلنة وزارة األمن .
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