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مصاددررةة تصارريیح االددخوولل االى ااسرراائيیلل إإجررااءااتت   

 
1. -عامم    

يیتمم ااصدداارر تصارريیح االددخوولل االى إإسرراائيیلل ووتصارريیح االعملل٬، لسكانن االمنططقة منن  .1
قيیاددةة قبلل مكاتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط االلوواائيیة ووعنن ططرريیقق االجهھاتت االمؤؤهھھھلة في 

بشكلل خاضع  , )االعمللضابطط لشؤؤوونن االمرركزز االتصارريیح وو( ااإلددااررةة االمددنيیة
  .اء االشررووطط وواالفحصص ااالمنيالستيیف

يیتمم ااصدداارر كلل االتصارريیح وواالررخصص بشكلل خاضع لووثيیقة "ووضع االتصرريیحاتت"  .2
.االسارريي االمفعوولل ووقتت ااالصدداارر  

عامم٬، تغيیيیرر في االووضع ااألمني ااوو خررقق  أأمنىمع ذذلكك يیمكنن٬، اانهھ في ااعقابب ووضع  .5
شررووطط االتصرريیح٬، يیمكنن ااتخاذذ خططووااتت إإدداارريیة ضدد االمووااططنن٬، أأيي مصاددررةة 

.وواالمصاددررةة ووضع االيیدداا ااالجررااء يینظظمم إإجررااءااتت االتصرريیح٬، هھھھذذ  

يیووضح اانن هھھھذذهه ااإلجررااءااتت تتططررقق االى تصارريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل فقطط. بكلل ما  .8
وومصاددررةة تصارريیح ددخوولل االى خطط االتماسس٬، اانظظرر االبندد ذذوو  بووضع االيیدديیتعلقق 

.خطط االتماسس تعليیماتتاالعالقة في   
2. –) لغررضض هھھھذذاا ااالجررااء فقطط( تعرريیفف    

– ووضع االيیدد .1 االنهھائي إللغائهھ٬، ووبحسبب صالحيیاتت  االقررااررتت للتصرريیح٬، قبلل ااخذذ مؤؤق 
) يیهھوودداا منسقق(نصص  اامننتعليیماتت  بشأننمنن ااألمرر في  60في االبندد  االمحددددةة

- للعامم), 1651 وواالسامررةة (ررقمم  2009.  

– مصاددررةة .2 . 60 االغاء االتصرريیح٬، بحسبب االصالحيیاتت االمحددددةة في االبندد    
3. - االهھددفف   

تصارريیح منن خاللل ذذكرر االجهھة االمؤؤهھھھلة وومصاددررةة اال ووضع االيیدد ااتتإإجررااءتفصيیلل  .1
. لذذلكك وواالعالجج االمططلووبب  

4. -االططرريیقة   : عامم   
.رريیحاعلى االتص ووضع االيیددتعرريیفف االحاالتت االتي يیمكنن فيیهھا  .1  

.على االتصارريیح لووضع االيیددتعرريیفف االجهھة االمؤؤهھھھلة  .2  

.تووثيیقق مصاددررةة االتصرريیح .5  

مووااططنن بعدد ااخذذ االتصرريیح٬، وواالحاالتت االتي لمعالجة مووضووعع االمددةة  تحدديیدد .8
.نن فيیهھا مصاددررةة االتصرريیحيیمك  
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5. -ططرريیقة   :تفصيیلل   
: االتصارريیح تمكنن ووضع االيیدد علىاالحاالتت االتي  .1  

االمووااططنن حاملل االتصرريیح سارريي االمفعوولل للددخوولل االى إإسرراائيیلل٬، منن أأيي نووعع  )1
مووعدد  بعدد اامني على يیدد االمخابررااتت (االشباكك)كانن٬، االذذيي تمم ااددخالل أأوواامرر منع 

تشخيیصص  بناًء علىمنع  ااوو تمم إإصددااررهه لهھ ررغمم ووجوودد ٬،االتصرريیحااصدداارر 
مفصلل٬، ووفي االووقتت االذذيي مرر منن مووعدد االتشخيیصص تمم ااستالمم معلووماتت جدديیددةة 

.تتعلقق فيیهھ  

مووااططنن حاملل تصرريیح سارريي االمفعوولل للددخوولل االى إإسرراائيیلل٬، منن أأيي نووعع  )2
كانن٬، االذذيي تمم ااددخالل منع شررططة بالنسبة لهھ بعدد مووعدد ااصدداارر االتصرريیح٬، ااوو 

ااساسس تشخيیصص فرردديي٬، ووفي  تمم ااصدداارر تصرريیح لهھ ررغمم ووجوودد منع على
.تتعلقق فيیهھمنن مووعدد االتشخيیصص تمم ااستالمم معلووماتت جدديیددةة  مرر االووقتت االذذيي  

مووااططنن حاملل تصرريیح سارريي االمفعوولل للددخوولل االى إإسرراائيیلل٬، منن أأيي نووعع  )3
شررووطط االتصرريیح  ااحدد لعددمم تططبيیقق بشأنهھ شكك معقوولل ظظهھرراالذذيي  كانن٬،

حسبب مووااططنن حصلل على تصرريیح تجاررةة٬، ب: مثال( االمووجوودد في حووززتهھ
في إإسرراائيیلل  اانهھ يیستغلل االتصرريیح لغررضض االعملل تبيینن ٬، لكننتتااإلجررااءاا

معبرر  عبرريیخررجج منن إإسرراائيیلل  أأوو شخصص االذذيي يیددخلل وواالعكسس صحيیح ,أأوو
).ووما شابهھ ٬،االمنظظممليیسس معدداا الستعمالل االفلسططيینيیيینن ااوو االعبوورر   

 ووضع االيیدد على االتصرريیحبعدد (تصرريیح مززيیفف يیحووزز على مووااططنن ووجدد اانهھ  )4
سكانن ل االعمليیاتتمنع قسمم  إإددخالل" ااجررااء:جتهھ بحسبب يیتمم مووااصلة معال
)."االسلططة االفلسططيینيیة  

اانتهھى ) يیشملل تصرريیح عملل( إإسرراائيیلل إإلىوولل مووااططنن يیحتفظظ بتصرريیح ددخ )5
.٬، وويیحاوولل ااستعمالل االتصرريیح ررغمم كوونهھ غيیرر سارريي االمفعوولل هھسرريیان  

– الررغمم مما ذذكرر ااعالههب )6  إإلىتصرريیح ددخوولل  ىيیحووزز علاالمووااططنن االذذيي  
ررااضض ططبيیة٬، االذذيي قامم بعملل يیبرررر مصاددررةة االتصرريیح كما هھھھوو إإسرراائيیلل ألغ

–مفصلل أأعالهه  قائدد مكتبب االتنسيیقق  إإعالممال تتمم مصاددررةة تصرريیحهھ٬، ااال بعدد  
ووااالررتباطط االلوواائي ااوو ضابطط االتنسيیقق االمددني وواالحصوولل على مصاددقتهھمم على 

.االعملل٬، عندد االحاجة يیمكنن االتشاوورر مع منسقة االصحة  

: االتصارريیح علىلووضع االيیدد االجهھاتت االمؤؤهھھھلة  .2  
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٬، هھھھي صاحبة في االمكاننبتشغيیلل االقووةة  االصالحيیاتتاالجهھة ااألمنيیة صاحبة  )1 

االتصرريیح٬، بحسبب تعليیماتت هھھھذذاا ااالجررااء  لووضع االيیدد علىصالحيیاتت مرراافقة 
-ااسرراائيیللفي مناططقق : مثال إإسرراائيیلل٬، حررسس االحددوودد٬، في منططقة يیهھوودداا  شرططة 

سرراائيیلي٬، وواالسامررةة: شررططة إإسرراائيیلل٬، حررسس االحددوودد٬، جيیشش االددفاعع ااإل
االشررططة االعسكرريیة٬، جهھاتت ااإلددااررةة االمددنيیة٬، ااوو أأيي جهھة أأخررىى تمم تأهھھھيیلهھا منن 

  .قبلل قائدد االووحددةة االلوواائيیة
 

كتبب االتنسيیقق لم للحضوورر تبليیغاالتصرريیح ووتسليیمم  ووضع االيیدد علىتووثيیقق  .5
:ووااالررتباطط  

تصرريیح٬، تعبئ االجهھة "ااستماررةة مصاددررةة تصرريیح" عندد ووضع االيیدد على  )1
 ووالستددعاء االتصرريیح  ووضع االيیدد علىيیستعملل منن ااجلل تووثيیقق عمليیة 

).اانظظرر االملحقق أأ( ووااالررتباططمكتبب االتنسيیقق ل للحضوورراالمووااططنن   

ررتباطط االلوواائي وويیتمم ووضعهھ في مكتبب االتنسيیقق وواااللبعدد تعبئة ااالستماررةة٬، تسلمم  )2
يیعتبرر االذذيي  ةةااالستمارر ملحقق ).2.دد بندداانظظرر اال( غررضضللهھذذاا اا االمخصصص ملفف

 ,لالستفسارر في مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط ووكتبليیغ كمصاددقة على ووضع االيیدد
. يیسلمم للمووااططنن  

مووااططنن في االجهھازز يیددخلل مالحظظة بشأنن اال مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط  )3
.االتصرريیحووووضع االيیدد على ٬، حوولل ظظررووفف االحاددثة االحاسووبب  

ذذيي يیعتبرر كمصاددقة على ووضع االيیدد على قق٬، االمووااططنن ووبيیددهه االملحعندد مثوولل  )4
بناًء على  تصرريیحهھبصدددد ووضع االيیدد على مالحظظة  إإددخالل٬، يیتمم االتصرريیح
ووحسبب  مثلل االمووااططنن في مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط": مالحظظة مثلل( شهھاددتهھ

سببب _____.  منن قبلل _____ بتارريیخ هھتصرريیحووضع االيیدد على  ااددعاءهه تمم
)._______ " ووضع االيیدد  

ووضعتت االيیدد االجهھة االتي  معنن قبلل مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط يیتمم تنفيیذذ فحصص م )5
يیجبب ااددخالل هھھھذذهه ( االتصرريیح ووضع االيیدد على ظظررووفف على االتصرريیح بشأنن 

).االحاسووبب جهھاززاالمعلووماتت االى   

-حاالتت يیتمم فيیهھا مصاددررةة االتصرريیح .8  

منع٬، تتمم مصاددررةة االتصرريیح  ااددخللفي حالل كانن سببب مصاددررةة االتصرريیح  )1
.كك٬، لتقدديیمم ططلبب إلززاالة االمنعوويیووجهھ االمووااططنن٬، ااذذاا ررغبب ذذل  
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مكتبب  لررئيیسسمصاددررةة االتصرريیح تمنح صالحيیة في كلل حالة أأخررىى٬،  )2 

يیتووجبب  كهھذذاا, ااتخاذذ االقرراارر عندداالتنسيیقق ووااالررتباطط٬، ااوو منن يیعملل منن قبلهھ. 
بعيینن ااالعتبارر مددىى خططووررةة سببب ووضع االيیدد  تأخذذ أأننعلى االجهھة االمختصة 

كانتت بحووززةة االمووااططنن,  ووضع يیدد مسبقق على االتصارريیح االتي على االتصرريیح,
 ضررووررةة االتصرريیح للمووااططنن٬، وواايي ااعتبارر آآخرر مالئمم للمووضووعع٬،  مددىى

مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط٬، بحسبب االحاجة٬، لسماعع لررئيیسس يیحقق حسبب ررأأيیهھ, 
. ااددعاءااتت االمووااططنن خططيیا ااوو شفهھيیا  

مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط مصاددررةة االتصرريیح٬، يیحقق ررئيیسس في حالل قرررر  )3
 االعمليیاتت ضدد االمووااططنن, ووفقاً إلجررااءااتت منع قسمم  للإإددخا االعمليیاتت قسمملررئيیسس 

بإمكانن االمووااططنن ال يیووجدد منع منن هھھھذذاا االنووعع٬،  ططالماإإددخالل منع قسمم االعمليیاتت. 
. تصرريیح جدديیدد منن نفسس االنووعع للحصوولل على ططلببتقددمم   

 إإددخاللجررااء ألغررااضض ططبيیة٬،  االذذيي منن لهھ االمووااططنن االذذيي يیصاددرر تصرريیحهھ )4
بب االتنسيیقق ووااالررتباطط٬، يیتمم فحصهھ مكت إإلى ووحضرر ,منن أأيي نووعع كاننمنع 

ً مقابلل االجهھة االمانعة بأسررعع ووقتت ممكنن كلل االمستنددااتت  بإبرراازز,منووططا
 االمانعةيیحصلل على مووااصلة عالجج بحسبب إإجاباتت االجهھة وو االمططلووبة

.ووفحصص جدديیدد منن قبلل منسقة االصحة  
:تشدديیدد .26  

معالجة االمووااططنن وومجررىى  يیجبب االحفاظظ على مجملل االمعلووماتت ووإإجررااءااتت  )1
.هھازز االمعلووماتت عنن االمووااططننعنن ططرريیقق ج  

تحفظظ ددااخلل ملفف خصصص  تووثيیقق مصاددررةة االتصارريیح وواالتصارريیح االمصاددررةة )2
. لهھذذاا االغررضض في مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط أأللوواائي  

.تصرريیح مصاددرر في جهھازز االتصرريیحاتت إإلغاءيیجبب  )3  
االنظظامم في االمعابرر  يیخلل فيتصررفف االذذيي بسببب ال يیصاددرر تصرريیح لمووااططنن  )4

كبيینة.ووتمم ططلبب االتصرريیح  في االشررططة ىىفقطط٬، ااال ااذذاا قددمتت شكوو  
ال يیصاددرر تصرريیح لمووااططنن عبرر عنن ططرريیقق حاجزز ليیسس معدداا لعبوورر  )5

ً االفلسططيینيیيینن  قامم بخررقق شررووطط  بأنهھاالمعابرر" ووال يیووجدد أأيي تووثيیقق  ألمرر" ووفقا
االتصرريیح بشكلل مشابهھ في االماضي٬، مع ذذلكك٬، في حاالتت منن هھھھذذاا االنووعع يیتمم 

يیح ووممكنن اانن يیؤؤدديي هھھھذذاا ااالمرر االشررحح للمووااططنن اانكك خررقتت شررووطط االتصرر
.االى مصاددررتهھ في االمستقبلل  

على جهھاتت مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط االتأكدد منن ااستالمم كلل االمعلووماتت حوولل  )6
مصاددررةة االتصرريیح منن االجهھة االمصاددررةة وواالتأكدد بأنن مصاددررةة االتصرريیح تمتت 

. بحسبب هھھھذذاا ااالجررااء  

ضابطط يیعلمم االمكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط في حالل مصاددررةة ررخصة االعملل٬، )7
يیعملل منن ااجلل االغاء فررعع ااالقتصادد٬، االذذيي ووررئيیسس  لشؤؤوونن االعمللأأللوواائي 

. االحاسووبب االررخصة في جهھازز  
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