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 صفحات 5يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
 إصدار تصاريح لموظفي المنظمات الدولية اللفلسطينيين 

 :عام .0

يتم تقديم طلبات إصدار التصاريح لموظفي المنظمات الدولية الفلسطينيين للمعالجة  .أ
بموجب )المختلفة لدى شعبة المنظمات الدولية، من قبل مندوبي المنظمات الدولية 

  (.نظام داخلي في شعبة المنظمات الدولية لهذا الشأن

في المنظمات الدولية، من قبل  أصحاب المناصبتتم المصادقة على طلبات  .ب
  (. تجريبي)رئيس دائرة التنسيق بموجب نظام مركز التصاريح الجديد 

دارها إلى مع انتهاء معالجتها، يتم تحويل الطلبات التي تمت المصادقة على إص .ت
 . التصاريح مركز التصاريح من أجل إصدار

 :الهدف .5

تحديد نظام إلصدار التصاريح بناء على طلبات المنظمات الدولية، من أجل التأكد من 
معالجة الطلبات بموجب حالة المسموحات وتدريج الصالحيات المالئم بهدف منع 

  . تجاوز األنظمة

 :الطريقة .3

يجب أن يقوم مندوب المنظمة الدولية بتقديم الطلب لشعبة المنظمات الدولية من  .أ
  . خالل اإلنترنت التابع للشعبة

نظام "يجب على شعبة المنظمات الدولية أن تقوم بمعالجة الطلبات بموجب  .ب
ضمن  -التابع لشعبة المنظمات الدولية " )موظفي المنظمات الدولية الفلسطينيين

 . وبموجب حالة المسموحات المحتلنة( رمجموعة األوام

حجر "يجب فتح الطلبات المصادق عليها ومسحها ضوئيا وإدخالها إلى منظومة  .ت
/ بعد مصادقة رئيس الشعبة" بانتظار الطباعة"وتحويلها إلى خانة " الحكماء

، على أن يتم تفصيل مّدة (بموجب تدريج الصالحيات)ضابط المنظمات الدولية 
  .وساعاتهسريان التصريح 

  :المستندات الواجب توفرها في كل طلب هي .ث

 .بحسب القائمة المجمعة -قع عليها استمارة طلب مو (0

 . يص ساري المفعول لمن يستدعي ذلكتشخ (5

 :المعايير .4

بموجب معايير المصادقة على )أن يكون الشخص موظفا في منظمة دولية    .أ
  (. الطلبات في شعبة المنظمات الدولية

المنظمة الدولية، يجب تحويل الطلب لمصادقة رئيس دائرة صاحب منصب في  .ب
 .التنسيق وأن تتم معالجة الطلب بناء على حالة المسموحات

 :التشخيص .2
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مطلوب إجراء تشخيص تفصيلي من قبل  -، والممنوعون 53-61بين األجيال  .أ 

 (.ضمن مسؤولية شعبة المنظمات الدولية)الجهات األمنية 

 .بالنسبة للتشخيصات من قبل رئيس دائرة التنسيق يتم إجراء ترتيب األفضليات .ب

 :الجهة المخولة بالتوصية والمصادقة .6

 .بموجب تدريج الصالحيات المحدد في األوامر الداخلية

  :طريقة اإلصدار .7

من توفر جميع المستندات الالزمة التأكد يجب على ضابط دائرة التنسيق  .أ

طلبات تم رفضها،  ، وفي حال وجود أشخاص أو(تصريح الجهات األمنية)

  .فيجب شطبهم من الطلب بصورة واضحة مع اإلشارة إلى الجهة الرافضة

يجب أن يتم إصدار التصريح من قبل القائد غير الضابط المسؤول عن  .ب

   .، وأن يحصل على موافقة من قبل ضابط في دائرة التنسيقالتصاريح

  .المعبر تتم طباعة التصريح في معبر إيرز، عند إدخال المواطن إلى .ت


