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اجراءات عبور االجانب الى قطاع غزة عن طرٌق معبر اٌرز
 .1عام
بحسب قانون تطبٌق برنامج االنفصال للعام – ٌ ،2005منع الدخول الى قطاع غزة دون تصرٌح من قبل القائد
العسكري لإلسرائٌلٌٌن ،بما فً ذلك اٌضا من حصل على تصرٌح العودة الى اسرائٌل بحسب قانون الدخول الى
اسرائٌل للعام  1952مثل االجانب الذٌن ٌزورون اسرائٌل.
االمر ملزم بترتٌب هذا االجراء الذي ٌتعامل مع مسار المعالجة فً عبور االجانب الى القطاع ،ألن الجالٌة
الدولٌة ما زالت ترسل الى المنطقة عماال اجانب الذٌن ٌعملون فً المنظمات ،الممثلٌات الدبلوماسٌة،
االرسالٌات من قبلها وغٌرها ،ألهداف مختلفة .عبور االجانب ٌتم عن طرٌق معبر اٌرز.
 .2تعرٌفات اساسٌة:
أ.

دبلوماسً "معتمد" - :اجنبً ٌحمل جواز سفر (فٌزا) دبلوماسٌة ،حصانة دبلوماسٌة كاملة.

ب .دبلوماسً "غٌر معتمد" – دبلوماسً ٌحمل جواز سفر دبلوماسً لكنه ال ٌملك تأشٌرة (فٌزا)

دبلوماسٌة – ال توجد حصانة دبلوماسٌة (لكن ٌجب تشغٌل االعتبارات بالنسبة للفحص االمنً بشكل
خاضع العالم رئٌس فرع االمن /رئٌس قسم المنظمات الدولٌة)
ت .اجنبً ٌحمل جواز سفر او تاشٌرة خدمة – اجنبً ٌحمل جواز خدمة – ال حصانة ابدا.

ث .عامل االمم المتحدة االجنبً – عامل االمم المتحدة الذي ٌحمل جواز االمم المتحدة – االحمر –

مركزه مثل مركز دبلوماسً معتمد – ازرق – عادي (بدون حصانة)
ج .عامل منظمة دولٌة معترف بها – منظمة دولٌة موجودة فً قائمة المنظمات المعترف بها من قبل

فرع العالقات الدولٌة او من قبل وزارة االمن ،وزارة الرفاه وتنسٌق اعمال الحكومة فً المناطق
ح .منظمة دولٌة غٌر معترف بها – منظمة غٌر معترف بنشاطها من قبل دولة اسرائٌل لذلك علٌها طلب

االعتراف بها من قبل هذه الجهات المذكورة اعاله ،او بالمقابل ،منظمة صغٌرة ومحلٌة ال تحتاج الى
الخدمات من دولة اسرائٌل لذلك ال تسجل فً هذه القائمة –  NGOSفً وزارة الرفاه.
خ .سائح اجنبً – مواطن صاحب جنسٌة اجنبٌة لٌس مواطن فلسطٌنً ناشط ،وال ٌحمل جواز سفر

دبلوماسً او جواز خدمة ،ال ٌعمل فً منظمة دولٌة معترف بها وال ٌصل الى البالد كمدعو من قبل
السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.

د .مدعو من قبل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة – الحدٌث عن اجنبً ،سائح ،الذي تمت دعوته من قبل
مكاتب السلطة المختلفة ألسباب مهنٌة – لقاء مع جهات من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة.
ذ .طلب قدم من مواطن خاص ،ال ٌعمل فً منظمة ،الغراض شخصٌة غٌر مهنٌة (زٌارة اقارب –
عائلة ،اعمال وما شابه) هذا الطلب ٌقدم فً المعبر وٌرسل الى القسم بعد معالجة جنود جٌش الدفاع
االسرائٌلً فً المعبر ،وتتم معالجته بحسب اولوٌته.
 .3تفصٌل االجراء
أ.

اجنبً ٌعمل فً منظمة دولٌة معترف بها  :على المنظمة التوجه الى قسم العالقات الخارجٌة
والمنظمات الدولٌة بطلب رسمً (مطبوع على ورق رسمً للمنظمة) موقع من قبل رئٌس المنظمة
وتزوٌد تفاصٌل مقدم الطلب (االسم الرباعً الصحاب االصل العربً) تارٌخ المٌالد ،القومٌة ،رقم
جواز السفر ،الوظٌفة فً المنظمة وسبب الدخول الى القطاع.

ٌقدم الطلب قبل خمسة اٌام عمل مسبقا.
بحسب الحاجة ٌرفق اٌضا صورة جواز سفر وفٌزا.
ب .اجنبً ٌعمل فً منظمة دولٌة غٌر معروفة:

 )1على المنظمة الدولٌة غٌر المعروفة العمل من اجل الحصول على االعتراف فً قسم العالقات الدولٌة
والمنظمات الدولٌة ،بحسب اجراءات االعتراف فً اسرائٌل ،فً حال تم االعتراف بالمنظمةٌ ،تم
معالجة الطلب بحسب البند ( 3أ).
 )2بشكل عام ،االجانب الذٌن ٌعملون فً منظمة دولٌة غٌر معترف بها ٌمكنهم تقدٌم طلب شاذٌ ،تم
فحصه على ضوء السٌاسة المتبعة على اساس الوضع السٌاسً – االمنً.
ج .سائح اجنبً:
 )1على االجنبً الوصول الى معبر اٌرز ،حٌث ٌعبئ استمارة طلب دخول الى قطاع غزة ،وٌقدم له طلب فً
الحالة.
ٌ )2قوم مكتب التنسٌق واالرتباط بتحوٌل الطلب للفحص لدى الجهات االمنٌة بواسطة قسم العالقات الخارجٌة
والمنظمات الدولٌة التً تجري المتابعة فً الحاسوب ("وضع الطلب") بعد الطلب .زمن معالجة الطلب  5اٌام
عمل ،إال إذا ذكر غٌر ذلك وتمت المصادقة علٌه,
 )3فً الحاالت االنسانٌة ذات االهمٌة للمصالح االسرائٌلٌة ،بصالحٌة مكتب التنسٌق واالرتباط وبتوصٌة من
قسم العالقات الخارجٌة والمنظمات الدولٌة تتم معالجة الطلب بالسرعة الممكنة من قبل غرفة الطوارئ.

د .مدعوون من قبل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة – هذه الطلبات تعالج مقابل اللجنة المدنٌة التً تسلم الطلب الى
قسم التنسٌق الذي ٌحول مجمل التفاصٌل ذات العالقة ،كما هو مطلوب فً هذا االجراء ،الى قسم العالقات
الخارجٌة والمنظمات الدولٌة.
هـ .بشكل عام االجابة على التوجهات تتم بشكل مبادر الٌه (عندما ٌكون االمر ممكنا) الى المتوجه
و .معدات عبور االجانب:
مسئولٌة الفحص بحسب تعلٌمات رئٌس قسم المعابر.
ر .توجٌهات الفحص:
 )1الدبلوماسٌٌن (بحسب جواز السفر و/او التاشٌرة التً تصدر من قبل وزارة االمن) معفٌون من
الفحص وٌتم فحص سٌاراتهم اذا لم تكن دبلوماسٌة ،الدبلوماسٌٌن من قبل االمم المتحدة معفٌون
من فحص السٌارة التً ٌصلون بها.
 )2اصحاب جواز سفر خدمة – (دون عالقة بنوع الختم المختوم فً الجواز فً معابر الحدود االسرائٌلٌة
– معفٌون من تعلٌمات االجراء.
 )3اصحاب فٌزا الخدمة – (سواء بواسطة جواز خدمة او جواز سفر "قومً" عادي) – معفٌون من
تعلٌمات االجراء.
 )4حملة بطاقة وزارة الخارجٌة – دبلوماسً /قنصلً او منظمة دولٌة) معفٌون من الفحصٌ ،فحصون
فحصا سرٌعا ،تصدٌق الدخول الى القطاع لهؤالء ،الذٌن ال ٌحملون جواز سفر /فٌزا دبلوماسٌة /خدمة
بحسب سرٌان مفعول البطاقة
 )5حاملً بطاقة مكتب الصحافة الحكومً معفٌون من فحص الجهات االمنٌة.
 )6كل اجنبً ملزم بفحص الجهات االمنٌة.
ٌشدد على ان االجانب الذٌن ٌحملون جواز سفر دبلوماسً ،جواز سفر خدمة او جواز االمم المتحدة (عندما
ٌكون حامل جواز السفر لٌس من اصل عربً او فلسطٌنً) غٌر ملزمون بالفحص وعبورهم مصادق علٌه دون
تأخٌر.
ٌذكر ان اصحاب القرابة المباشرة الى دبلوماسً معتمد (زوج ،زوجة واوالد) ٌتمتعون بحصانة دبلوماسٌة
حتى لو كانوا ٌحملون جواز سفر غٌر دبلوماسً ،وال ٌطلب منهم الفحص.
ٌشدد على ان اوالد الدبلوماسً ٌجب ان ٌكونوا تحت سن ال .18
ح .حصانة دبلوماسٌة – بحسب توجٌهات رئٌس قسم المعابر.

ط .اجنبً ٌصل بدون جواز سفر او فٌزا سارٌة المفعول
ٌذكر ان االجنبً الذي ٌصل بدون جواز سفر او فٌزا سارٌة المفعول لن ٌصادق على عبوره .صالحٌة
المصادقة على حاالت شاذة موجودة بٌد مراقبة الحدود فقط ،مع ذلك ،االجنبً الذي ٌصل من اتجاه القطاع
التابع للسلطة والفٌزا التً معه انتهى مفعولها حتى اسبوعٌن وهو ٌحمل تذكرة طائرة لنفس الٌوم ٌحق له
السفر الى مطار بن غورٌون ،بشكل خاضع للتنسٌق مع سلطات الهجرة والسكان.
ي .فلسطٌنً /اسرائٌلً ٌحمل جواز سفر اجنبً
فً حال جاء اجنبً ٌحمل جواز سفر اسرائٌلً او فلسطٌنً باالضافة الى جنسٌته المصرح عنهاٌ ،جب معالجته
حسب الهوٌة المحلٌة وبحسب توجٌهات سلطة السكان والهجرة وبالتنسٌق معها.

