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VIP2 -VIP1 ططلباتت معالجة إإجررااءااتت : االمووضووعع  
1. :عامم   

وو  VIP1  منصبب  إإعططاءقرررر ااططارر ااالتفاقيیاتت االسيیاسيیة  يف - VIP2  .للشخصيیاتت االفلسططيینيیة االكبيیررةة
في االمنططقة٬، بيینن االمنططقة ووقططاعع  تحرركاتهھمممفضلة ااثناء   شررووططيیمنحوونن هھھھذذهه االبططاقاتت  لحاملي

.خاررجج االبالددلغززةة٬، االى إإسرراائيیلل وو  

 

2. :ااتتااإلجررااء هھھھددفف   
االصالحيیاتت ررفيیعة االمستووىى ووتحدديیدد يیاتت لشخصل ى االططلباتتعلوواالمصاددقة  معالجةاال إإجررااءااتتتحدديیدد 

.عليیهھاوواالمصاددقة باتت للمعالجة االططووددررجاتت   

 

3. :االططرريیقة   

ً يیقددمم االططلبب بووااسططة مكتبب االشؤؤوونن االمددنيیة االى  .1  لإلجررااءااتتقيیاددةة منسقق عمليیاتت االحكوومة ووفقا
.االسارريیة عنددهھھھمم  

 بالتنسيیقق مع يینفذذ على يیدد قيیاددةة منسقق عمليیاتت االحكوومة ووإإصددااررهھھھااالتصارريیح  تسليیمم ,بشكلل عامم .2
االمددنيیة في االسلططة االفلسططيینيیة. في االحاالتت االشاذذةة فقطط يیمكنن تنفيیذذ ااالمرر في  االشؤؤووننمكتبب 

. ااإلددااررةة االمددنيیة  

بعدد ٬، قيیاددةة منسقق عمليیاتت االحكوومةعليیهھا االتي صاددقتت  االتصارريیح  ااططارر في االتصرريیح إإصدداارر يیتمم .5
صاددقق على في االمناططقق االتي ت منن قيیاددةة منسقق عمليیاتت االحكوومة تعليیماتت خططيیةاالحصوولل على 

.االتصرريیح االمططلووبب إإصدداارر  

 بأسماء قائمة تحوولل ٬،قيیاددةة منسقق عمليیاتت االحكوومة في االمناططقق في االططلبب على االمصاددقة بعدد  .8
.ي ااإلددااررةة االمددنيیةف االتصارريیح مرركززل االشأنن أأصحابب ااألشخاصص   

 حوولل وواالددووليیة االبرريیة االمعابرر مجالل في تعملل االتي وواالهھيیئاتت ااألجهھززةة تعلمم جميیع ددنيیةاالم ااإلددااررةة .26
.ُتمنح لهھذذهه االمكانةوواالشررووطط االمفضلة االتي  VIP مرركزز مستحقي  

وو  VIP1حرركة أأصحابب بططاقة تسمح  .27 - VIP2 على االنحوو االتالي:  
1( ً لإلجررااءااتت االمتبعة في االمعابرر االددووليیة٬،   VIP ااجررااءاالعبوورر في   مرركزز بفي االمعابرر ووووفقا

. حسبب سرريیانهھا منن حيینن آلخرراالتصارريیح٬،   

2( االى إإسرراائيیلل وويیهھوودداا وواالسامررةة ووغززةة  منططقة بيینن) بددوونن سيیاررةة( االتنقلل  .تصرريیح ددوونن ب –  
3( مكتبب ل االتابعةشرريیططة اانن االسيیاررةة تحملل لووحاتت تررخيیصص  االسيیاررااتتمعابرر االعبوورر في  

. لقانووننووفقاً لاالتررخيیصص في إإسرراائيیلل ووسائقهھا يیقووددهھھھا   
4( مططارر بنن غوورريیوونن عبرر خاررجج االبالدد لسفرر لاا  –   ً  شخصي ووفقاً إلجررااءااتتتصرريیح ب منووططا

.عبرر االموواانئ إإسرراائيیللتصرريیح خررووجج  منن  إإصدداارر  

5( .معبرر اايیررزز بررع مشيیاً على ااإلقدداامم قططاعع غززةة االعبوورر إإلى   

4. كما هھھھوو مفصلل في ااالتفاقيیاتت ( مجمووعة االشخصيیاتت االكبيیررةة يیمكنن اانن تشملل ااألشخاصص االتاليینن 
:)1995 االضفة االغرربيیة ووقططاعع غززةة٬، اايیلووللبشأنن ة االمررحليی  

:VIP1 أأصحابب مرركزز .1  
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 1( .ووززررااء فلسططيینيیوونن   

2( .أأعضاء االلجنة االتنفيیذذيیة   
3( .لحرركة تحرريیرر فلسططيیننأأعضاء االلجنة االمرركززيیة    

4( .ررؤؤساء ااألجهھززةة ااالمنيیة   

5( ).CAC( لجنة االتنسيیقق االمددنيیة االعليیا تحدددد على يیدد  أأخررىىأأصحابب مررااكزز    

:VIP2 أأصحابب مرركزز .2  

1( .االمجلسس االتشرريیعيأأعضاء    

2( .أأعضاء االمجلسس االقضائي ااالعلى   

3( .أأعضاء االططاقمم االكبيیرر في ووززااررةة ااالقتصادد االفلسططيینيیة   
4( .ررؤؤساء االبلدديیاتت وواالمجالسس االمحليیة   

5( ).CAC( لجنة االتنسيیقق االمددنيیة االعليیا تحدددد على يیدد  أأخررىىأأصحابب مررااكزز    

 

 
 
 

 


