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  ااجررااء ااصدداارر تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل لغررضض االررحلة :االمووضووعع
1. :عامم   

يیصاددقق على خررووجج االفلسططيینيیيینن االى إإسرراائيیلل لغررضض االررحلة بشكلل ررووتيیني جارر٬، بحسبب أأوواامرر  .1
.ووااآلخرر"ووضع االتصرريیحاتت" االتي تتمم حتلنتهھا بيینن االحيینن   

ررحالتت لمجمووعاتت منن  بشكلل عامم ال يیصاددقق على ططلباتت لررحالتت منظظمة بشكلل مستقلل وواانما .2
قبلل مؤؤسساتت فقطط (مددااررسس٬، تنظظيیماتت٬، ووما شابهھ) االتي تنظظمم االررحلة ليیسس ألغررااضض االرربح 

. ددوونن عالقة مع منظظماتت ااإلررهھھھابب ووليیسس ألغررااضض سيیاسيیة ٬،االمالي  

2. :االهھددفف   

خررووجج للررحالتت في إإسرراائيیلل منن خاللل تعرريیفف مجمووعاتت سكانيیة٬، بلووررةة ااجررااء مووحدد لمنح تصدديیقاتت 
.عدددد االططالبيینن ووااهھھھدداافهھمم  

3. :عامم - االططرريیقة   

تقددمم االططلباتت االى مكتبب االتنسيیقق االلوواائي عنن ططرريیقق ااالتصالل االفلسططيیني في قوواائمم مررتبة٬، عاددةة  .1
:مررةة في ااألسبووعع٬، يیظظهھرر فيیهھا االتفاصيیلل االتاليیة  

1( .ااسمم االمؤؤسسة االمنظظمة   

2( .ااسمم مقددمم االططلبب   

3( .ررقمم بططاقة االهھوويیة   

4( .سنن مقددمم االططلبب   

5( .مكانن سكنن مقددمم االططلبب   

6( .هھھھددفف االررحلة   

7( .منن خاللل ذذكرر جددوولل ززمني٬، مسارر وومووااقع االززيیاررةة االهھددفف االددقيیقق   

8( .االجهھة االمنظظمة وواالمباددرر االى االررحلة   

9( .ووجددوواا إإذذااشرركاء إإسرراائيیليیيینن    

10( .ووسيیلة االمووااصالتت   

 منن االشاذذةة االحاالتت في ططلبهھ٬، على يیصاددقق لنن – ممنووعا االططلبب مقددمم كانن ااذذاا عامم٬، بشكلل .2
 بحسبب فحصهھا وويیتمم االتنسيیقق مكتبب تووصيیاتت مع االتصارريیح مرركزز االى يیحوولل االممنووعيینن٬،
وواالتسجيیلل االتووثيیقق قسمم ررئيیسس/ ااالستخباررااتت قسمم ررئيیسس ااعتباررااتت  

5. في االحالة االتي تكوونن االررحلة منظظمة منن قبلل منظظمة إإسرراائيیليیة٬، وواالذذيي تمتت االمصاددقة عليیهھ  
ااإلددااررةة االمددنيیة٬، يیقددمم االططلبب االى مرركزز االتصارريیح ووتتمم معالجتهھ بحسبب ما ذذكرر في للعملل مقابلل 

"."ااجررااء عملل مقابلل منظظماتت ااسرراائيیليیة  

8. منن خاللل تنسيیقق خاصص في  فقطط يیكوونن ممكنا على ظظهھرر حافالتت ااسرراائيیليیةخررووجج االمتنززهھھھيینن  
.االمعابرر ذذااتت االعالقة  

26. .يیقددمم االططلبب قبلل أأسبووعيینن على ااألقلل منن مووعدد االررحلة   

27.  في االحاالتت االشاذذةة لررحالتت االى إإسرراائيیلل ذذااتت تأثيیررااتت ووااهھھھميیة سيیاسيیة يیحوولل االططلبب لمصاددقة 
. ررئيیسس االقسمم االمددني  
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 11. في حالل ووجوودد شكك بالنسبة لشخصيیة االجهھة االمنظظمة ووأأهھھھدداافهھا٬، يیجبب ططلبب بررووفيیلل تلكك  

.االمؤؤسسة  


