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 7811 اجراء اصدار تصريح تنظيم انساني للعام
 

 :عام .1

من اجل إعطاء الرد لسكان المنطقة المحلية في  8791في العام  القدسالتنظيم اإلنساني في  أقيم .أ
الجدار األمني، ينتقل مباشرة وبتواصل ، لكن يتم قطع توجههم المباشر بسبب وجود القدس
وبعد بناء الجدار األمني طلب الحفاظ على عالقتها مع منطقة يهودا , 1323.23.14 لتاريخ

 2 والسامرة

الجهة المؤهلة للمصادقة على مكوث , 12382.884. من يوم, 7.7. بحسب قرار الحكومة رقم .ب

البث في موضوعهم من قبل وزير هؤالء السكان، الذين مكثوا بشكل غير قانوني، حتى 
 2 الداخلية

 سكنهم، مكان الى والعودة والسامرة يهودا منطقة الى السكان هؤالء بعبور للسماح الحاجة إزاء .ج
 اورشليم في البلدية المنطقة في ومكوث دخول تصاريح اصدار عن مسؤولة المدنية اإلدارة

 2للسكان وتسليمها

 :هدف االجراء .0

بين وزارة الداخلية، ', 14 عملية المصادقة على اصدار وتسليم تصاريح انسانيةتعريف اجراء ينظم 

 2مركز التصاريح ومكتب التنسيق عابر اورشليم/ دولي

 :الطريقة .3

 :المصادقة على التصريح من قبل وزارة الداخلية .أ

تفحص وزارة الداخلية، بحسب صالحياتها، طلبات استيفاء المواطنين للشروط للحصول  (1
 2التصاريح من منطلق هذه االتفاقية والمصادقة عليهاعلى 

تتم حتلنة االستحقاق للحصول على تصاريح من منطلق هذا الترتيب مرة كل عامين،  (0
بحسب الموعد الذي تنتهي فيه فترة المصادقة الفردية لمواطن للحصول على التصاريح 

ي قائمة المستحقين الى من منطلق هذه االتفاقية. وذلك بواسطة توجه المواطن الموجود ف
 2 مكتب وزارة الداخلية في لواء اورشليم بطلب تجديد االستحقاق

 :فحص مصادقة وزارة الداخلية .ب

سواء في الفحص االولي وأيضا في  –تحول وزارة الداخلية وبعد فحص االستحقاق  (1
تفاصيل الفلسطيني الى مركز التصاريح بواسطة البريد االلكتروني مع ( موعد التجديد

 2المصادقة على استحقاقه لعامين

يفحص مركز التصاريح اذا كان المواطن يحمل بطاقة ذكية سارية المفعول من اجل  (0
الحصول على التصريح. في حال عدم وجود بطاقة ذكية سارية المفعول يجب التوجه 

 2 الستالم بطاقة ذكية قبل الحصول على تصريح بواسطة مكتب التنسيق واالرتباط اللوائي

حص مركز التصاريح وجود منع أمني او منع شرطة وفي حال وجد منع من أي نوع يف (3
 :كان تنفذ الفحوص التالية بشكل متالئم

في حال وجود منع امني للمواطن في موعد اصدار التصريح، الذي يسبق موعد  .أ
يجب اتأكد مقابل وزارة الداخلية،  –المصادقة على الطلب من قبل وزارة الداخلية 

 2هل تم فحص المنع من قبل جهات االمن
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اذا بحسب تطرق وزارة الداخلية تم فحص المنع واوصت جهات االمن   (3)
يمكن اصدار التصريح، بشكل خاضع لتقييدات جهات االمن  –بالمصادقة 

 2 بالنسبة لسريان مفعول التصريح

المنع واوصت جهات االمن  اذا بحسب تطرق وزارة الداخلية تم فحص (.)
يجب توجيه المواطن مرة أخرى الى وزارة الداخلية للحصول  -بالرفض 

 2على مصادقة استحقاق جديد

في حال وجود منع امني لمواطن في موعد اصدار التصريح، بعد موعد المصادقة  .ب
يجب توجيه المواطن مرة أخرى الى وزارة  –على الطلب من قبل وزارة الداخلية 

لية للحصول على تصديق استحقاق واالعالن عن ذلك لوزارة الداخلية الداخ
 2 بواسطة مركز التصاريح

 موعد من قريبا للمواطن التصريح اصدار موعد في شرطة منع وجود حال في .ج
 الداخلية وزارة قبل من الطلب على المصادقة موعد سبق الذي التصريح، اصدار  
يجب التأكد مقابل وزارة الداخلية، بواسطة مركز التصاريح، هل هذا المنع تم  –  
 2 فحصه من قبل جهات الشرطة  

اذا بحسب تطرق وزارة الداخلية تم فحص المنع واوصت جهات الشرطة  (3)
يمكن اصدار التصريح، بشكل خاضع لتقييدات جهات  –بالمصادقة 

 2 الشرطة وسريان مفعول التصريح

طرق وزارة الداخلية تم فحص المنع واوصت جهات الشرطة اذا بحسب ت (.)
يجب توجيه المواطن مرة أخرى الى وزارة الداخلية للحصول  –بالرفض 

 2على مصادقة على استحقاق جديد

أخر في الحالة التي يوجد بها منع شرطة في موعد اصدار التصريح، المحتلن المت . د
يجب توجيه المواطن  –عن موعد المصادقة على الطلب من قبل وزارة الداخلية 

مرة أخرى الى وزارة الداخلية للحصول على مصادقة للحصول على تصديق 
 2 استحقاق جديد وإعالن وزارة الداخلية عن ذلك، بواسطة مركز التصاريح

 

 :عليه مصادق تصريح اصدار     ج

 يستحق المذكور الداخلية، وزارة فحص بحسب" بنص مالحظة التصاريح مركز يدخل .1
 بين المفعول ساري 8791 للعام اإلنساني الترتيب بحسب اورشليم في بلدية منطقة في مكوث ترخيص
 __________"2 حتى_________  التواريخ

 - على التصاريح مركز ويصادق يحضر .0

 '142اورشليم تنظيم انساني في : الهدف .أ

استحقاق المواطن وقرار وزارة الداخلية، االمكانيات هي: شمال بحسب : الهدف  .ب

 2 اورشليم، مركز اورشليم، جنوب اورشليم

 (2 لسنتين مصادق) الداخلية وزارة قرار بحسب: تاريخ  ج

 88:88-88:88: ساعات .د

قرار وزارة الداخلية/ تشاور مع مكتب التنسيق واالرتباط/  بحسب-العبور نقطة .ه

  2سابقعلى أساس تصريح   
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 عليه بأن تعلمه التي المواطن الى الكترونية رسالة ترسل التصاريح، مركز في المصادقة بعد .3
 على الحصول اجل من المسجل سكنه مكان من القريب اللوائي التنسيق مكتب الى الوصول 
 2تصريحه 

 يصدر وهناك الداخلية وزارة من ومصادقة طلب مع اللوائي التنسيق مكتب الى المواطن يصل .4
 2الحاسوب في المالحظة بحسب التصريح له 

 بحسب فقط الورشليم بلدية بمساحة إسرائيل الى الدخول تصريح يحدد ختم الطلب على يختم .5
2 الهدف في المذكورة للمناطق التصريح تحدد والتي اللوائي التنسيق مكتب في المذكورة االختام 
 2ختم وضع يتم" إسرائيل" كلمة فبه تظهر مكان كل في 

 األمد قصير اطن،وللم المفعول ساري تصريح اصدار على المصادقة فيها تتم التي الحالة في .6
 مكتب الى العودة عليه ان التسليم لدى المواطن اعالم يجب الداخلية، وزارة مصادقة من 
 2 لتجديده طلب تقديم لغرض التصريح مفعول انتهاء قبل أسبوعين التنسيق 

 المفعول تجديد طلب .د

يعود المواطن الذي اصدر له تصريح ساري المفعول اقصر من سريان مفعول مصادق  (1
وزارة الداخلية، الى مكتب التنسيق اللوائي للحصول على تجديد تصريحه، في هذه الحالة 
على مكتب التنسيق ملزم بقبول الطلب ورفعه الى مركز التصاريح، باإلضافة الى ذلك، 

طن بأن عليه العودة للحصول على اإلجابة على طلبه بعد على مكتب التنسيق اعالم الموا
  أسبوعين.

يعود مركز التصريحات على الفحوصات التي يجريها في البنود ب و ج من هذا االجراء  (0
 2ويحول اإلجابة الى مكتب التنسيق اللوائي خالل عشرة ايام

 

 

 


