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تصرريیح خررووجج عنن ططرريیقق موواانئ االخررووجج منن ااسرراائيیلل إإصدداارر ااتتإإجررااء   

 
 

:عامم  

مطارر بن  (مثل: ااإلسراائيیليیةمطاررااتت االدووليیة اال عبربشكل عامم٬، خرووجج االسكانن االفلسطيینيیيین االى خاررجج االبالدد  .1
.وواالخاالتت االشاذذةةفقط في االحاالتت ااإلنسانيیة  يیتم ئ أأخرىى)نغورريیونن٬، ميیناء ااشدوودد٬، ميیناء حيیفا وومواا  

وو BMC ,VIP1خرووجج حاملي بطاقة  يیسمحلحاالتت االشاذذةة٬، لإلضافة اب .2 - VIP2 , كما سيیفصل الحقا في هھھھذاا
.ااالجرااء  

. حسب سريیانهھا من حيین آلخر"ووضع االتصريیحاتت" في  تخضع تعليیماتت هھھھذاا ااإلجرااء للتعليیماتت االمحدددةة .3  

:هھھھددفف ااالجررااء  

.االموواانئ ررعبمعالجة ططلباتت ااصدداارر تصارريیح خررووجج منن إإسرراائيیلل  تحدديیدد إإجررااءااتت  

:االططرريیقة  

1. :تقديیم االطلب   

1( ٬، حاكمم٬، ااالررتباطط(مووااططنن٬،  كانتتتقدديیمم االططلبب عنن ططرريیقق اايیة جهھة  يیسمح ,بشكلل عامم 
.منظظماتت ووجهھاتت أأخررىى)  

2( يیقددمم االططلبب في مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط بررفقة كلل االووثائقق االتاليیة  كلل ااألشخاصص بالنسبة ل -
:في االططلبب  

1. .صوررةة جواازز االسفر االفلسطيیني سارريي االمفعولل   

2.  ووساعاتت تارريیخ بررفقة مثال٬، ططيیرراانن بططاقة( االميیناء ططرريیقق عنن خررووجج بططاقة صووررةة   
)ااإلبحارر/ االططيیرراانن  

3. .االسفرر جوواازز لصاحبب االهھوويیة بططاقة صووررةة   
4. ....)ززيیاررةة٬، مؤؤتمرر٬، عالجج ططبي ووما شابهھ( االخررووجج هھھھددفف تثبتت ووثيیقة   

2. على االمصاددقة على االططلبب٬، ااعتقدد مكتبب االتنسيیقق/ االفررعع اانن بنيیتهھمم االتووصيیة ووبحالل بعدد ااستالمم االططلبب٬،  
ااعتقدد مكتبب االتنسيیقق/ االفررعع اانهھ ال يیووجدد مكانن للتووصيیة بحالل وويیررسلل االططلبب لفحصص االجهھاتت ااألمنيیة٬، 

على االمصاددقة على االططلبب  .يیتمم ررفضض االططلبب ووااعاددتهھ للمووااططنن –  

3. بعد االحصولل على موقف االجهھاتت ااألمنيیة٬، يیرفع االطلب للمصاددقة في مركز االتصارريیح في ااإلددااررةة   
.االمدنيیة٬، برفقة توصيیة مكتب االتنسيیق ووااالررتباطط٬، ررقم االطلب وواالوثائق االمطلوبة  

4. (عاددةة مطارر بن غورريیونن) يیطلب موقف  ططبيیة ألغرااضض االمواانئ ططريیق عن للخرووجج االطلب كانن بحالل 
ي تفحص ضرووررةة االطلب ووتحولهھ مباشرةة لفحص جهھاتت ااالمن في حالل كانت تعتقد منسقة االصحة٬، االت

  .)علبهھ للمصاددقةاانن هھھھنالك مكانن 
:تشدديیددااتت عامة  

بعد ذذلك فقط  إإليیهھا. االموااططن االفلسطيیني ملزمم بالخرووجج من االمنطقة عن ططريیق االمطاررااتت وواالعوددةة   .1
. يأأجنبفر سحتى لو كانن بحوززتهھ جواازز , جواازز سفر فلسطيیني بوااسطة  
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خاررجج االبالدد عن ططريیق ميیناء  إإلىاالمواانئ ملزمم بأنن يیكونن بحوززتهھ تصريیح خرووجج  عبرل موااططن يیخرجج ك 

لهھذاا ااإلجرااء. يیصدرر ووفقا) االذيي أأهھھھلهھمبرفقة  16إإسراائيیلي (ووأأيیضا االقاصريین تحت سن االل   
نن للمنطقة٬، مسجل في سجل االسكا االغيیر االواالديین ألحد) االمراافقيین 16االل  سن تحت( قاصريینل ططلب قدمم بحالل 

.وواالقاصرووثيیقة تثبت االعالقة بيین االواالد  للطلبيیرفق   
18بيین  أأعماررهھھھماالذيین تترااووحح  االسكانن لكل ااألمني االفحص تنفيیذ يیتم  حتى في حالل عدمم ووجودد منع اامني في  ,60-
. ببوسالحاا  

 

 

 
 

 
 
 
 
 


