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   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 15                                شباط
 

 صفحات 1ٌتضمن األمر 
 

 
  نظام إصدار تراخٌص زٌارة لألجانب إلى السلطة الفلسطٌنٌة :الموضوع

 :عام .1

ٌُسمح بدخول المواطنٌن األجانب إلى مناطك ٌهودا والسامرة بواسطة رخصة  .أ
  . زٌارة، بناء على طلب من السلطة الفلسطٌنٌة فمط

  .تتم المصادلة على تراخٌص الزٌارة فً الحاالت اإلنسانٌة واالستثنائٌة فمط .ب

 16 حتى 14كذلن، تتم المصادلة على تراخٌص زٌارة لدخول الماصرٌن بجٌل  .ت
عاما بهدف التسجٌل فً سجل السكان الفلسطٌنً مع أحد الوالدٌن الفلسطٌنٌنن من 

  . مناطك ٌهودا والسامرة، ممن تم تسجٌلهم فً سجل السكان

ٌجب أن ٌتم تمدٌم طلبات تراخٌص الزٌارة من لبل وزارة الشؤون المدنٌة فً  .ث

السلطة الفلسطٌنٌة فمط، إلى لسم التنسٌك المدنً األمنً لدى منسك نشاطات 

الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة، ما عدا تراخٌص الزٌارة بهدف تسجٌل 

  . الماصرٌن التً ٌتم تمدٌمها للمسؤول عن سجل السكان فً مناطك ٌهودا والسامرة

ٌجب على  الزوار الذٌن تمت المصادلة على دخولهم، أن ٌدخلوا إلى المنطمة  .ج

فمط فً الحاالت االستثنائٌة سٌتم تنسٌك . وٌخرجوا منها عن طرٌك جسر ألنبً

  .عبورهم عن طرٌك مطار بن غورٌون

لٌس فً تعلٌمات هذا النظام ما من شأنه أن ٌمس بإمكانٌة تمدٌم المواطنٌن األجانب  .ح

سٌاسات العبور إلى مناطك "طلب لتأشٌرة مكوث فً المنطمة بناء على مستند 

  ". ٌهودا والسامرة عن طرٌك إسرائٌل

 :الهدف .2

 .تحدٌد نظام لترتٌب زٌارات األجانب للمنطمة بواسطة رخصة زٌارة

 :تعرٌفات .3

مواطن فً دولة أجنبٌة ٌرغب بالحضور إلى المنطمة بهدف / ساكن – زائر .أ

 .الزٌارة

 .منطمة ٌهودا والسامرة  –المنطمة .ب
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 صفحات 2ٌتضمن األمر 
 

السلطة الفلسطٌنٌة أو مواطن فً السلطة الفلسطٌنٌة ٌطلب دخول الزائر  – الداعً .ت

 .األجنبً

 .ترخٌص وتصرٌح بالزٌارة- رخصة زٌارة  .ث

 . سنة لوالد فلسطٌنً مسجل فً سجل السكان16 - 14شخص بجٌل - لاصر  .ج

 

 :الطرٌقة .4

تموم وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة باستمبال توجهات سكان المنطمة  .أ

أو توجهات الوزارات والمنظمات الفلسطٌنٌة األخرى بشأن السماح بدخول زائر 

  .أجنبً إلى المنطمة

ٌجب على وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة أن تحّول التوجه، إذا  .ب

لررت المصادلة علٌه وفمط بناء على اعتباراتها، إلى لسم التنسٌك المدنً األمنً 

لدى منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة، لبل موعد الدخول إلى 

  .  ٌوما35المنطمة بـ 

ٌتم إعادة رد بالنسبة للموافمة أو الرفض من لبل لسم التنسٌك المدنً األمنً لدى  .ت

منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة إلى وزارة الشؤون المدنٌة فً 

 . السلطة الفلسطٌنٌة خالل سبعة أٌام من ٌوم تلمً الطلب

بعد الموافمة المبدئٌة على الطلب فً لسم التنسٌك المدنً األمنً لدى منسك  .ث

نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة، ٌجب أن ٌتم تحوٌل المستندات المرفمة 

من لبل وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة إلى المسؤول عن سجل 

السكان فً اإلدارة المدنٌة، وٌجب أن ٌتم فحص الطلبات والمستندات المرفمة من 

  . أجل التأكد من صحتها، لدر اإلمكان

ٌجب على الطلبات التً ٌتم تمدٌمها للمسؤول عن سجل السكان أن تتضمن  .ج

استمارة طلب رخصة زٌارة باللغة العبرٌة واإلنجلٌزٌة، تمت تعبئها من لبل 

  : الداعً، والمستندات المرفمة
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 صفحات 3ٌتضمن األمر 
 

 أشهر على األلل 8ممروءة، سارٌة المفعول لمدة )صورة عن وثٌمة السفر  (1

  .(من ٌوم تمدٌم الطلب

 .(واضحة وممروءة)صورة عن بطالة هوٌة الداعً  (2

 .تصارٌح إضافٌة تشٌر إلى ماهٌة الطلب وأهداف الزٌارة (3

من " نسخة طبك األصل"ٌجب أن ٌتم ختم المستندات المرفمة بالطلب بختم  (4

  .لبل السلطة الفلسطٌنٌة

 

 :ترتٌب اإلجراءات- معالجة طلبات رخصة الزٌارة بعد الموافمة المبدئٌة علٌها  .ح

إدخال تفاصٌل الطلب من لبل المسؤول عن سجل السكان إلى منظومة  (1

.  زائرا أجنبٌا15بالنسبة للطلبات التً تتضمن عدد زوار ألل من " الزوار"

 زائرا، ٌجب أن ٌتم اإلدخال 15بالنسبة للطلبات التً تتضمن أكثر من 

  ".الحجر المتدحرج"من لبل فرع " الزوار"بصورة مركزة إلى منظومة 

ٌجب على المسؤول عن سجل السكان إجراء تشخٌص إداري محوسب  (2

وٌجب على . من هذا النظام (ب) 5لجمٌع الطلبات، على أساس البند 

المسؤول عن سجل السكان تحوٌل الطلب الذي تتم المصادلة علٌه إدارٌا، 

بالنسبة للطلبات التً ال تتم المصادلة . بصورة محوسبة، للتشخٌص األمنً

علٌها إدارٌا، ٌجب أن تتولف معالجتها وإبالغ وزارة الشؤون المدنٌة فً 

  .السلطة الفلسطٌنٌة من لبل المسؤول عن سجل السكان بأمر الرفض

من لبل " الزوار"ٌجب أن ٌتم إدخال مولف الجهات األمنٌة إلى منظومة  (3

 بناء على هذا المولف، ستموم الجهة المخولة  .الجهة التً أجرت التشخٌص

 .فً لسم التنسٌك المدنً األمنً باتخاذ لرارها بشأن لبول أو رفض الطلب

ٌجب أن تتم طباعة التراخٌص التً تمت الموافمة علٌها، من لبل المسؤول  (4

. عن سجل السكان وتسلٌمها لوزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة

فً حال رفض الطلب، ٌجب تحوٌل بالغ مالئم لوزارة الشؤون المدنٌة فً 

  .السلطة الفلسطٌنٌة من لبل المسؤول عن سجل السكان
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 صفحات 4ٌتضمن األمر 
 

تموم السلطة الفلسطٌنٌة بتسلٌم رخصة الزٌارة للمواطن الذي طلب الزٌارة  (5

 . أو تموم بتحوٌلها إلى المواطن األجنبً مباشرة

تُشّكل رخصة الزٌارة تأشٌرة لدخول األجنبً إلى مناطك ٌهودا والسامرة  (6

  . عن طرٌك جسر ألنبً

تتم حتلنة دخول وخروج األجنبً مجددا إلى خارج البالد، أوتوماتٌكا، فً  (7

  ". الزوار"منظومة 

 :إٌضاحات وتشدٌدات بالنسبة لمراحل معالجة طلبات تراخٌص الزٌارات .5

 :إدخال الطلب إلى الحاسوب .أ

ٌجب أن ٌتم إدخال بٌانات الزائر بصورة دلٌمة بناء على صورة وثٌمة السفر  (1

  . (جواز السفر)فمط 

ٌجب إدخال فترة الدخول ومدة الزٌارة بناء على نوع الطلب - مواعٌد الرخصة  (2

 :وبموجب لرار لسم التنسٌك المدنً األمنً

المجال الزمنً الذي ٌُسمح خالله للزائر باستغالل رخصة - الدخول فترة (1)

  .الزٌارة التً تم إصدارها له، والتً ال تزٌد عن شهر واحد

المدة الزمنٌة التً ٌُسمح للزائر خاللها بالمكوث فً المنطمة - مدة الزٌارة  (2)

بموجب رخصة الزٌارة، وبما ال ٌزٌد عن ثالثة أشهر، حٌث ٌبدأ احتساب 

 . مدة الزٌارة من ٌوم دخول الزائر إلى المنطمة

  :إجراء الفحص اإلداري .ب

بعد إدخال الرخصة، ٌجب على المسؤول عن سجل السكان إجراء عدد من  (1

الفحوص التً تهدف للحصول على معلومات حول الزائر والداعً من أجل بلورة 

 . مولف بالنسبة لمتابعة المعالجة

ٌجب أن ٌتم إجراء هذه الفحوص تحت عنوان الفحص اإلداري، بصورة  (2

  :والتً علٌها أن تسفر عن المعطٌات التالٌة" الزوار"أوتوماتٌكٌة بواسطة منظومة 

 .تارٌخ زٌارات وتأخٌرات المدعو إلى المنطمة (أ)
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 صفحات 5ٌتضمن األمر 
 

 .مؤشرات حول مكوث الجهة الداعٌة خارج البالد (ب)

 .هل كان هنالن زوار متأخرون على اسم الداعً (ت)

على أساس المعطٌات التً أسفرت عنها الفحوص، ٌجب على الجهة المصادلة أن  (3

واعتبارات أخرى ذات )تبلور مولفها من خالل التطرق إلى االعتبارات التالٌة 

  :(عاللة

 .مخاوف من البماء فً المنطمة (أ)

 .مخاوف من مخالفة شروط رخصة الزٌارة (ب)

  . مخاوف من المكوث بصورة غٌر لانونٌة فً إسرائٌل (ت)

 

   :الفحص األمنً .ت

ٌجب أن ٌتم إجراء الفحص األمنً بالنسبة للمجموعات السكانٌة التً تمت اإلشارة  (1

إلٌها من لبل الجهات األمنٌة، مع األخذ بعٌن االعتبار جٌل الزائر، دولة المنشأ 

 .والسكن، وكذلن الوضع األمنً العام

  ".الزوار"ٌتم تحوٌل الطلب للفحص بصورة أوتوماتٌكٌة عن طرٌك منظومة  (2

  .ٌجب االنتباه لسرٌان المولف األمنً بعد تلمً نتائج التشخٌص (3

الداعً، فً أي مرحلة تكون الرخصة فٌها / إذا طرأ أي تغٌٌر على بٌانات الزائر  (4

ضمن الفحوص األمنٌة، فٌجب على المسؤول عن سجل السكان أو مكتب التنسٌك 

المدنً األمنً إبالغ الجهة التً أجرت التشخٌص من أجل الحصول على موافمة 

  .جدٌدة على الطلب

  :تجهٌز رخصة الزٌارة .ث

بعد المصادلة النهائٌة، ٌجب أن ٌموم المسؤول عن سجل السكان بطباعة رخصة  (1

الزٌارة على استمارة بصٌغة رخصة زٌارة كما تم تحوٌلها إلى جهات منسك 

نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة من لبل السلطة الفلسطٌنٌة، مع شعار 

  . السلطة الفلسطٌنٌة
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 صفحات 6ٌتضمن األمر 
 

ٌجب على المسؤول عن سجل السكان تسلٌم تراخٌص الزٌارة إلى مندوب وزارة  (2

  .الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة

 :التعامل مع الزائر الموجود فً المنطقة .ج

عموما، لٌس من المسموح تمدٌد تراخٌص الزٌارة للمواطنٌن األجانب الذٌن  (1

  .ٌزورون المنطمة

فً الحاالت االستثنائٌة، ٌتم تمدٌد رخصة الزٌارة بموجب تمدٌم طلب تمدٌد  (2

من لبل وزارة الشؤون المدنٌة فً السلطة الفلسطٌنٌة إلى لسم التنسٌك 

  . المدنً األمنً لدى منسك نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة

فً الحاالت التً تتم فٌها المصادلة على تمدٌد الرخصة، ٌتم التمدٌد ٌدوٌاً  (3

من لبل المسؤول عن سجل السكان فً اإلدارة المدنٌة، بما فً ذلن إدخال 

بما ٌتالءم وإدخال مالحظة إلى منظومة " الزوار"المعطٌات إلى منظومة 

  .بشأن التمدٌد" أفٌف"

 أشهر من ٌوم 7ٌكون التمدٌد وفما للحاجة وعلى أال ٌزٌد بكل األحوال عن  (4

  . دخول الزائر إلى مناطك ٌهودا والسامرة

فً الحاالت االستثنائٌة التً تطلب السلطة الفلسطٌنٌة بها الموافمة على  (5

زٌارة خاصة للمواطن األجنبً إلى إسرائٌل أٌضا، فسٌتم فً هذه الحاالت 

  . الفحص والمصادلة بموجب تشخٌص الجهات األمنٌة
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