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حرية الحركة 

١- "لكل فرد حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

٢-  لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".

المادة (١٣) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

كيف نتعامل مع "المنع األمني" ؟
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حرية الحركة

ــاد  ــادرة الب ــق يف مغ ــر، والح ــكان آلخ ــن م ــل م ــة يف التنق ــه الحري ــة بأن ــق يف الحرك ــرّف الح يع

ــة.  ــدود كل دول ــل ح ــة داخ ــكان اإلقام ــار م ــل واختي ــة التنق ــة إىل حري ــا، اضاف ــوع إليه والرج

ــرز املشــاكل التــي يعــاين منهــا الشــعب الفلســطيني  ــة الحركــة والتنقــل مــن أب ــة حري تعتــر قضي

كنتيجــة مبــارشة لسياســات االحتــال اإلرسائيــي يف اإلغــاق وإعاقــة حريــة الحركــة، ســواء صعوبــة 

التنقــل مــا بــن املــدن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة او التنقــل مــن وإىل مدينــة القــدس، أو إىل 

داخــل مناطــق 1948 أو الســفر إىل الخــارج، وألي ســبب كان، بهــدف العمــل او العــاج الطبــي او 

الدراســة أو التواصــل العائــي أو العبــادة. يهــدف هــذا الدليــل اإلرشــادي بالتعريــف عــن مشــكلة 

»املنــع األمنــي« التــي تواجههــا رشيحــة واســعة مــن الشــعب الفلســطيني بشــكل تعســفي، وكيفيــة 

التعامــل معهــا.

ما هو »املنع األمني«؟

ــدس  ــطيني إىل الق ــخص فلس ــول ش ــع دخ ــة مبن ــكرية ارسائيلي ــات عس ــن جه ــادر ع ــرار ص ــو ق ه

ــارج.  ــفر إىل الخ ــن الس ــه م ــرار مبنع ــر، أو ق ــط األخ ــل الخ وداخ



ملاذا أنا ممنوع »أمنيا«؟

ــي  ــع األمن ــباب املن ــة أس ــن معرف ال ميك

االحتــال  ادعــاءات  أن  اال  بالتفصيــل، 

ذات  األمــور  بعــض  حــول  تتمحــور 

الخلفيــة »األمنيــة« مثــل االدعــاء بــأن 

ــن  ــى »أم ــر« ع ــكل »خط ــخص يش الش

الدولــة أو أمــن املنطقــة« )“املنطقــة” 

ــش  ــان الجي ــة بلس ــة الغربي ــي الضف تعن

اإلرسائيــي(، أو املشــاركة بأعــال »مخلــة 

ــة،  ــل حارق ــاء قناب ــام«  )الق ــام الع بالنظ

جنــازة  حتــى  أو  مبظاهــرات  اشــراك 

شــهيد(، أو بحجــة ارتــكاب مخالفــات 

)حيــازة  أمنــي  طابــع  ذات  جنائيــة 

االحتــال  ســلطات  تقــوم  أو  ســاح(، 

ــكان  ــى س ــة ع ــات جاعي ــرض عقوب بف

أو  عمليــة(،  منفــذ  )بلــد  مــا  منطقــة 

بحجــة وجــود إغاقــات عــى الضفــة 

)كــا حصــل يف الكثــر مــن الفلســطينين 

تــم ســحب ترصيحهــم بطريقــة تعســفية 

وبــدون أســباب خــال أيــام يفــرض فيهــا 

إغــاق يف الضفــة(.
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ما هي أنواع املنع األمني وكيف ميكن التعامل مع كل منها؟ 

1- منع السفر لخارج البالد: 
منــع الســفر اىل الخــارج مرتبــط بشــكل مبــارش بجهــاز املخابــرات اإلرسائيــي، وهــو منــع مــن مغــادرة 

البــاد قابــل للتجديــد مــن قبــل الجيــش بــدون تحديــد فــرة انتهــاؤه.

ما هي الوثائق املطلوبة لتقديم استفسار أو اعرتاض منع السفر؟

الهوية الشخصية	 

جواز السفر	 

ملصقة مع تاريخ املنع )يف حالة إرجاع الشخص املمنوع عن الجرس( 	 

أوراق ثبوتية يف حاله السفر لعاج طبي مثا، أو حضور مؤمتر مهني، أو مناسبة عائلية.	 

كيف اعرف انني ممنوع من السفر؟ 

تســتطيع ســانت ايــف تقديــم طلــب استفســار إذا يوجــد منــع ســفر ام ال، يســتغرق االستفســار 	 

عــن وجــود املنــع مــدة أقصاهــا 45 يــوم. 

التواصل مع االرتباط املدين الفلسطيني.	 

يف حالة محاولة السفر يتم تبليغ الشخص انه ممنوع من السفر. 	 

ــن  ــخة ع ــاق نس ــرتاض(، وارف ــع )اع ــة املن ــب إزال ــم طل ــن تقدي ــفر، ميك ــع س ــود من ــة وج يف حال

هويــة املعــرتض وأوراق ثبوتيــة )طبية/تعليم/زيــارة( مــع كتابــة رقــم التلفــون الشــخيص )الزامــي(.   

للحصــول عــى رد لطلــب االعــرتاض عــى املنــع يســتغرق مــده أقصاهــا مثانيــة أســابيع. 

يف حالــة رفــض طلــب إزالــة املنــع ميكــن تقديــم التــاس ملحكمــة الشــؤون اإلداريــة يف القــدس يف 

حــال تــم رفــض طلــب االعــرتاض.

ــال :)توجــه  ــد بعــد مــرور 9 أشــهر مــن رفــض االعــرتاض. مث ــم اعــرتاض جدي ــه: ميكــن تقدي تنوي

رائــد اىل املحامــي ســامي وقــدم طلــب إزالــة منــع الســفر وتــم رفــض الطلــب بتاريــخ 2022/1/30، 

ال يســتطيع رائــد تقديــم طلــب اخــر إلزالــة املنــع حتــى تاريــخ 2022/10/30(.
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2- المنع األمني الصادر عن مخابرات االحتالل )الشاباك(:
عــادة ال يتــم معرفــة أســباب فــرض هــذا النــوع مــن املنــع، وال يكــون محــدد بفــرة زمنيــة محــددة، 

ويتــم اســتخدام جمــل عامــة مثــل أن دخــول الشــخص إىل القــدس أو ارسائيــل يشــكل »خطــرا عــى 

األمــن«، كــا قــد يشــتمل هــذا النــوع مــن املنــع عــى منــع الفلســطينين مــن الســفر إىل خــارج 

البــاد.

ما هي الحاالت التي يسمح يل فيها التقدم بطلب إزالة املنع »األمني« الصادر عن املخابرات؟

تشــرط ســلطات االحتــال االرسائيــي يف االرتبــاط وجــود أربــع حــاالت فقــط لتقديــم طلــب إزالــة 

املنــع: 

أن يكون املتقدم عاما. 1

أن يكون املتقدم تاجرا.. 2

من عمرهم فوق 60 عاما.. 3

حاالت فرديه ذات طابع إنساين أو خاص.. 4

ما هي الوثائق املطلوبة للتعامل مع املنع االمني الصادر عن مخابرات االحتالل )الشاباك(؟

العامــل: صــورة عــن الهويــة وعــن البطاقــة املمغنطــة ســارية املفعــول، مــع إرفاق ورقة مشــغل 	 

ــغل  ــا أن املش ــح فيه ــث يوض ــخ حدي ــة وبتاري ــة العري ــص باللغ ــي مرخ ــغل إرسائي ــن مش م

يرغــب بتوظيــف مقــدم الطلــب لديــه. )انظــر مثــال ورقــة املشــغل ص6(

ــة 	  ــة املمغنطــة ســارية املفعــول، وصــورة عــن بطاق ــة وعــن البطاق التاجــر: صــورة عــن الهوي

ــة  ــة يف غرف ــة التجاري ــجيل املصلح ــهادة تس ــطينية، وش ــة الفلس ــة التجاري ــة يف الغرف العضوي

التجــارة الفلســطينية، وعليــه أن يقــدم رســالة معــرف بــأن لديــه تعامــات تجاريــة مــع تجــار 

داخــل القــدس أو إرسائيــل، ومقاصــات رضيبيــة عــن أربــع أشــهر ماضيــة تشــهد عــى التعامــل 

التجــاري مــع تجــار ارسائيليــن.

تقديم رفع املنع ألسباب انسانية، مثل الحاالت الطبية )تقديم تقارير طبية(.	 
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3- المنع األمني الصادر عن شرطة االحتالل )منع شرطة(:
يتــم فــرض هــذا النــوع مــن املنــع بنــاء عــى إدانــة بارتــكاب مخالفــة جنائيــة مــا، أو مجــرد فتــح 

ملــف باالشــتباه بارتــكاب مخالفــة جنائيــة، حيــث يتــم تحديــد مــدة املنــع بنــاء عــى حجــم املخالفة.

ما هي الوثائق املطلوبة للتعامل مع املنع األمني الصادر عن رشطة االحتالل؟

العامــل: صــورة عــن الهويــة وعــن البطاقــة املمغنطــة ســارية املفعــول، مــع إرفاق ورقة مشــغل 	 

ــغل  ــا أن املش ــح فيه ــث يوض ــخ حدي ــة وبتاري ــة العري ــص باللغ ــي مرخ ــغل إرسائي ــن مش م

يرغــب بتوظيــف مقــدم الطلــب لديــه. 

ــة وعــن البطاقــة املمغنطــة ســارية املفعــول، وصــورة عــن بطاقــة 	  التاجــر: صــورة عــن الهوي

ــة  ــة يف غرف ــة التجاري ــجيل املصلح ــهادة تس ــطينية، وش ــة الفلس ــة التجاري ــة يف الغرف العضوي

التجــارة الفلســطينية، وعليــه أن يقــدم رســالة معــرف بــأن لديــه تعامــات تجاريــة مــع تجــار 

داخــل القــدس أو إرسائيــل، 

عــن  رضيبيــة  ومقاصــات 

ــة تشــهد  ــع أشــهر ماضي أرب

عــى التعامــل التجــاري مــع 

ــن. ــار ارسائيلي تج

تقديــم رفــع املنــع ألســباب 	 

الحــاالت  مثــل  انســانية، 

تقاريــر  )تقديــم  الطبيــة 

طبيــة(.

هــل مــن الــروري توفــر ورقــة 

مشــغل؟

الســلطات  تشــرط  نعــم. 

االرسائيليــة وجــود ورقــة مشــغل 

عضويــة  أوراق  أو  للعامــل 

التجاريــة  الغرفــة  يف  وتســجيل 

ــب  ــول طل ــن قب ــر، وال ميك للتاج

اال  »األمنــي«  املنــع  إزالــة 

ــاالت  ــدا الح ــا ع ــا )في بوجوده

الخاصــة(.            اإلنســانية 

كة وترويستها   اسم الشر
 

رقم هاتف المشغل وفاكس –عنوان المشغل   

 

 

 

 

 

       اسم الشركة          מ. ח.פ   رقم المشتغل المرخص  מעוניינים וזקוקים להעסקת اسم 

الشخص الممنوع  עבור ת.ז رقم هوية الشخص الممنوع בפרויקטים שלנו שנמצאים ברחבי 

 הארץ. הנ"ל יועסק בחברתנו כעובד בנייה, והחברה זקוקה להעסקתו באופן מיוחד.

 

 לכבוד רב,

 

 ختم الشركة 

 توقيع صاحب الشركة 
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يف حال رفض طلب إزالة املنع »األمني«، هل من املمكن التقدم بطلب جديد؟

نعم، ممكن تقديم طلب جديد بعد 12 شهرا، أو فرة أقرص حسب قرار الجيش االرسائيي.

تنويه: ال يجوز تقديم طلب خالل املدة واال سرفض شكال وبدون مربرات.

مثــال :)توجــه محمــد اىل املحامــي عــادل وقــدم طلــب إزالــة منــع املخابــرات وتــم رفــض الطلــب 

بتاريــخ 2022/1/30، ال يســتطيع رائــد تقديــم طلــب اخــر إلزالــة املنــع حتــى تاريــخ 2022/12/30(

هل ميكن التوجه للمحكمة ويف أي حاالت؟ 

ــة املنــع »األمنــي«، ميكــن التوجــه للمحكمــة   يف حــال رفــض الطلــب املقــدم لــإدارة املدنيــة بإزال

املركزيــة خــال 45 يومــا مــن تاريــخ رفــض الطلــب.

ــات الخاصــة )أجــام( فــي جيــش  4- المنــع االمنــي الصــادر عــن قســم العملي
االحتــالل:

يهدف هذا النوع من املنع باألساس، بالتعامل مع الحاالت التالية:

ضلوع الشخص بعملية تزوير مستندات، تصاريح، طوابع، قسيمة دفع أو أي توثيق أخر.. 1

وجود دين مايل لجهة إرسائيلية.. 2

دخول ارسائيل بشكل غر قانوين.. 3

التواجــد بشــكل غــر قانــوين مبنطقــة التــاس )األرايض الفلســطينية بــن جــدار الضــم والخــط . 4

األخطــر(

حــاالت اســتثنائية: املنــع بحســب هــذا البنــد يتــم فقــط بعــد التشــاور مــع املستشــار القانــوين . 5

للجيــش ويكــون لفــرة أقصاهــا ســتة أشــهر للمــرة الواحــدة.

ــبب  ــط بس ــخاص فق ــن األش ــد م ــع العدي ــم من ــاه، وت ــس أع ــد الخام ــتناد اىل البن ــم االس ت

انتاؤهــم لعائلــة مشــتبهن بتنفيــذ عمليــة استشــهادية. 

آلية التعامل مع املنع االمني الصادر عن قسم العمليات الخاصة يف جيش االحتالل شبيه بتقديم 

استئناف عى املنع األمني الصادر من قبل املخابرات ولكن بدون طلب ورقة مشغل. 
 *تنويه: هذا الكتيب ارشادي فقط وال يشكل بديال عن االستشارة القانونية.




